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Tentang Tatahukuor

Kawan2i
Saja sepenuhnja setudju de-

ngan laporan2 jang diutlapkan
oieh Kar'.-an2 Liu Sau-tji, Tlou
En-lai dan Teng Siau-ping. Sa-
ja sepenuhnja mernperkuat Usul2
rnengenli Rentjana Lirna 'Iahun
Kedtra ualLik Pengembangan
Ekonomi Nasional dan rantjang-
an Konstitusi jang sudah dit;n-
djau kemhali lang diadlukan oleh
Central Comite. Saja ingin tate.
ngemukakan beberapa pendapa:
kepada Kongres mengenai bebe-
tapa masaiah dalam pekerd'iaan
kita bertalian dengan pirnpinan
Partai atas tatahukum Demokrasi
Rak;at.

Iiawan2l Tatahukum derno-
krasi Raklat kita rnemberikan
bentuk pada kehendak Raklat
jang dipimpin oleh kias buruh
dan jang din;atakan melalui
alatz negara. Ia adalah suatu
alat jang penting untuk mendla-
lankan diktatur demokrasi Rak-
jat dinegeri kita,

Sebagaimana umum mengeta-
hui, selama beberapa babak dari
perang ravolusioner kila dirnasa-
Ialu, berbagai pangkalan revo-
lusioner, dibar,vah pimpinan jS.
tunggal dari Partai, mendialan-
kan banjak politik dan dekrit

Pid,ato fl{,aovwru E'wrug Pi-wze

Ila,l,anlr- ^Koragres Ke-VIflt PKT

jang mentjerminkan kehendak
Rakjat dan sesuai dengan kel
pentinganz revolusi" [4eskipun
poiitik dan dekril itu agak se-
derhana dalam bentuknja dan
tidak boleh tidak lokai sifatnja"
namun setjara efektif mendjamin
dan melantjarkan kemadjuan re-
voiusi. Dan bahkan merupakan
pula permulaan2 daripada tata-
irirlium demol.:rasi Rakjat kita
jang sekarang.

Tak lama sesudah berachir-
nja Kongres ke-VII Partai, Rak-
jat kita menjelesaikan Perang
Anti-Djepang dengan rnendapat
kemenangan, dan tertjadiiah
perubahan2 baru daiam situasi
politik dalamnegeri. Fartai kita,
jang mewakili keingitanz Rak-
iat akan perdamaian, demokra-
si dan persatuan, melakukan se-
gala usaha untrik mengorganisa-
si suatu pemerintah koalisi jang
demokratrs dengan bekerdiasa-
me dengan partai: demokratis
lainnja. Akan tetapi, Kuomin-
tang Tjiang Kai-sek, lang diban-
tu oleh kaum imperiaiis Ameri-
ka, melakukan pertjobaan jang
sia2 untuk mernonopoli hasil2 ke-
menangan Perang Rakjat Anti-
Djepang, dan memperkuat re-
zisr diktaturialnja. Achirnia' ia
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me-robek2 Putusan2 Konferensi
Konsultasi Politik, melakukan
penguberan poiitik setjara ke-
djam terhadap semua kekuatan
demokratis, dan melantjarkan
serangan militernja sekuat ,te'
naga atas daerah2 bebas. Dalam
situasi seperti ini, Partai kita
memimpin Raklat seluruh negerl
melakukan Perang Pembebasan

iang adil; ia menjerukan kePada
Raklat supaja mengalahkan
Tiiang Kai-sek dan membangun
satu Tiongkok baru. Dalam Pe-
riode iniiah Partai kita meng-
adlukan Pokokz Undangz Agra-
ria guna mendialankan 'sistim

memb'erikan tanah kepada para
penggarap. Ia djuga mengadju-
kan prinsip2 penjitaan kapital-
birokrat, perlindungan industri
dan perdagangan jang diusaha-
kan oleh kapitaiis2 nasional, dan
hak2 demokratis Raklat' Peme-
rintahz Raklat di-daerahz bebas
pada gilirannja mengeluarkan
banjak peraturan jang agak sis-
timatis sesuai dengan PrinsiP2
ini. Dalam bulan Djanuari 1949,
Partai kita mengeluarkan state-
mennja 'tentang delapan sjarat,
termasuk penghukuman atas Pen-
diahatz perang dan penghapus-
an konstitusi serta tatahukum
palsu jang diadlukan dalam
persiapan untuk menjelen ggara'
kan perundingan2 perdamaian
dengan Kuomintang. Dalam bu-
lan Februari 1949, Central Co-
mite Partai kita mengeluarkan
petundjuk2 untuk. membatalkan
,,Kitab Undang2 Enam Hukum
Pokok" dari Koumintang dan
untuk menentukan PrinsiP2 ke-
hakiman di-daerah2 bebas. Se-

mua hal ini menundjukkan de-
ngan dlelas arah jang akan kita
tudju dalam menegakkan t_ata-

hukum demokrasi R.akjat kita.
Dalam bulan SePtember 1949,

dengan menangnja Perang PeP-
bebisan Rakjat, Partai kita, de-
ngan permufakatan Partalz de-
*ikruiit lainnja, mengadakan
Kon{erensi Konsultati{ Politik
Rakjat Tiongkok jang mewakili
kehendak bersama dari Raklat
seluruh negeri. Konlerensi rrle-

nerima Program Bersama dan
Peraturan Organisasi Pemerin-
tah Rakjat Pusat dari RePqllik
Raklat Tiongkok. Program Ber-
sama itu pada hakekatnja ada-
lah Program politik jang diadiu-
kan dalam laporan Kawan Mau
Tje-tung ,,Tentaug Pemerintah
Koalisi't dan dite'rima Pada
Kongres ke-VII Partai. Ia ada-
lah Konstitusi sementara negeri
kita. Ia adalah dasar dariPada
semua pekerdjaan Perundang-
undangan kita dalam hari2 Per-
mulaan Republik Raklat Tiong-
kok. Sesudah berCirin;a RePu-
blik Rakjat Tiongkok, alat2 -ne'
gara pusat dan Pemerintah Rak-

iat daerah dari semua 
- 

tingkat
dibentuk sesuai dengan Program
Bersama. Kita djuga mulai
mernbentuk tatahukum setjara
nasional dan dengan berhasil
baik mengundangkan Peraturanz
Umum jang Mengatur Pengor-
ganisasian Pemerintahz Rakjat
Jun Alatz Kehakiman Daerah,
Undang2 Serikatburuh, Undangz
Perkalvinan, Llndangz Perubah-
an Tanah, dan undang2 serta
dekritz lainnja iang mengatur
perlindungan kerdja, otonomi

142



daerah bagi nasionalitet2, dan
pengurusan perusahaanz milik
negara dan partikelir. Dalam pe-
riode ini, Partai rnemimpin ge-
rakanz untuk perubahan tanah,
untuk meiawan agresi Amerika
dan membantu Korea, untuk me-
nindas kaum kontra-revolusi-
oner, dan gerakanz menentang
pemborosan, korupsi serta bi-
rokrasi dan menentang lima
praktek kapitalis iang diahat.
Dalam gerakan menindas kaum
kontr.a-revolusioner, dan gerak-
a,n2 menentang pemborosan, ko-
rupsi serta birokrasi dan menen-
tang lima praktek kapitalis jang
dlahat negara mengundangi<an
Peraturanz jang Mengatur Hu-
kuman kaum Kontra-revolusio-
ner dan Peraturanz Menentang
Korupsl. i\{eshipun peraturan2
ini kelihatann)a sekarang tidak
sempurna betul, namun demiki.
an berlaku sebagai suatu s€r1-
diata tadiam dari negara kita
dalam perdluangan kita rrrerrefl-
tang keburukan2 jang ditinggal-
kan oleh masjarakat lama. Se-
mua undangz Can dekrit2 ini me-
mainkan peranan besar dalam
memelihara tatatertib revolusi-
oner, dalarn melindungi kepen-
tinganz Raklat, dalam meng-
konsolidasi persatuan nasionai,
dan teristirneu'a pula dlm meng-
hantjurkan sistim lama, dalam
mendjamin hasil2 berbagai ge-
rakan perubahan sosial demo-
kratis dan dalam mempert jepat
pemulihan serta perkembangan
ekonomi nasional.

Dalam periode ini, masih ada
komitez administratif militer da-
ri berbagai daerah administratif

jang kemudian berubah mendja-
di komite2 administrafif. Mereka
mengeluarkan banjak peraturan
chusus sesuai dengan prinsipz
umum dari Program Bersa,ma.
Peraturan2 chusus ini, walaupun
beberapa diantaranja mempunjai
ketidaksernpurnaan2, memain-
kan peranan iang aktii dalam
mempermu,dah pelaks'an aan ber-
bagai tugas pada waktu itu. Se-
dlak tahun 1953, pada waktru
klta memulai pembangunan di-
bawah Plan Lima-Tahun I un-
tuk Pengembangan Ekonomi
Nasional dan menghapuskan sis-
tim daerah2 administratif, pe-
kerdjaan pembangunan tatahu-
kum telah dilakukan setjara le-
bih terpusat dan tunggal.

Konstitusi Republik Rakiat
Tiongkok diterima dalam lvlasa-
sidang I dari Kongres Nasional
Rakjat I iang dipanggil bersi-
dang dalam bulan September
1954. Konstitusi ini adalah per-
kem,bangan lebih landlut daripa-
da Program Bersama ; ia adalah
undang2 dasar negara. Ia beri-
sikan tudjuan2 dari Garis tlmum
Partai dalam Periode Peralih-
an, dan dengan terang fiiefie-
tapkan tjara serta dlalan untuk
melaksanakan pengubahan ser-
ta pembangunan sosialis. Mulai
saat itu menempuh dialan ke So-
sialisme telah mendladi prinsip
pedoman bagi setiap orang da-
lam aktivitet2nja. Perkernbangan
tatahukum kita dluga memasuki
babak baru. Sedjumlah undang2
serta dekrit2 penting mengenai
alatz negara serta pekerdjaan
mereka diundangkan sesuai de-
ngan Konstitusi. Sestrdah Sidang
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Republlk Raklat Tiongkok telah
menundjukkan diluar keraguan
barang 

-sedikitPun 
dluga bahwa'

kekuaiaan negara demokrasi
Ra,kjat dibarvah PimPinan -Pat-
tai kitu adalah sangat efisien
dan terkonsolidasi baik' Keku-
a"saan negara kita adatrah keku-
asaall negara Demokrasi Rakjat
tipe sosiilis iang Paling- -demo;
kratis didunia. Rakjat dibarvah
kekuasaan negara sedemikian
itu tidak sadia meni'krnati kemer-
dekaan berbitlara, ke,merdeka-
an pers, beraPat, berserikat, dan
mengorganisasi Pavlai2 serta
demonstrasi2, taPi djuga, teruta-
ma sekali, kemerdekaan mela-
wan imperialisme, kemerdeka-
an melawan sistim2 PenghisaP-
an serta penindasan, kemerde-
kaan menentang PePerangan
agresif dan memelihara Perda-
maian dunia, ke,merdekaan 'rre-
njapu ,bersih setiaP batu-san-
clungan ditengah djalan kema-
djuan sosial, kemerdekaan fiIerl-
pertinggi taraf kesed;ahteraan
materiil serta kulturil bersama-
sama dengan Perkembangan
produksi, dsb. Kemerdekaanz
jang amat sangat luasnja- seper-
ti ini tak pernah daPat dikenjam
oleh Rakjat dibawah kekuasaan
irnperialis. SetiaP kemerdekgan
jang mendladi hak Rakjat kita
telah mendaPat djaminan jang

kuat daiam bentuk tatahukum
demokrasi Rakjat kita. Dielas-
lah bahrva kekuatan jang diPer-
lihatkan oieh tatahukurn de-

mokrasi Rakjat kita adalah me-

rupakan salahsatu faktor Pen-
ting jang m,emhantu Penjelesai-
an-berbigai Peiubahan derno-

, .,, - ':: -'l:.:.-,t..1I.r 'i' _ I

Pleno ke-VI dari Central Comite
ke-Vltr Partai mengkritik ke-
tjenderungan kePada konserva-
tisme Kanan, negara meng-
umumkan serangkaian Peratur-
an jang memPerhatikan gelom-
bang-naik dari revolusi sosia-
iis. Peraturan2 itu adalah Tlon-
toh Anggaran Dasar untuk Ko-
perasi2 Produksi Pertanian titlg-
lat Rendah dan Tingkat Tinggi,
Rantjangan Program Nasional
untuk Pengembangan Pertanian,
t955 * 1967, dan Peraturan2 jang

menghtur PenetaPan andil serta
tarif bunga dan inventarisasi
serta p"tr4kti.un rnodal dalam
perusahaatl bersama negata-Pat-
itkelir. ini telah sangat melan-

tiarkan Perkembangan Produksi
ian p"t*buhune radikal lg terdla-
di dalam hubungan2 Produksi;
peraturan2 ini telah mendjamin
L"*udluut jang lantjar $a!am
berbagai laPangan Pengubahan
sosialis.

Selama sebelas tahun s'edlak

Kongres ke-VII Partai hingga
sekarang, Raklat Tiong-kok, iS
dipimpin oleh Partai Komunis
b"."tfu Central Comitenja, telah
menjelesaikan revolusi burd;u-
is demokratis stiluruhnja, dan
pada pokoknja telah melaksana-
kur, t..r"lusi sosiahs. Dalam rrre-

mimpin setjara tePat dua revolu-
si ini didalam djangkawaktu jg
pendek ini pula, Partai sungguh
telah mentjaPai kemenanganz jg
amat besar.

Kenjataan2 jang berbitjara
seperti perubahanz mahabesar

iang telah terdjadi dalam. ma-
riur"ut ut kita selama tudluh ta'
lrun jang lalu sesudah berdirinja
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kratis klta jang sukses sarlasi)
kaii dan kemenangan jang rne-
nentukan dar! revoiusi sosialis
kita jang telatrr kita tjapai de-
ngan begitu tjepat dan efektif-
nja dengan diaian damai,

Sebabnja mengapa tatahukum
demokrasi R.aklat kita kuat )a-
lah karena ia ditempa dalam da-
pur-api perdjuangan utk meng-
hantjurkan tatahukum lama.
Raklat Tiongkok sesudah mem-
banting-tulang di;tas djalan jang
berbelit-br.1it dalam perdjuang-
an revolusioner mereka jang
ber'tahuil: larnanja, rren,iedari
se-dalam2nja .bahr,va tatahukum
iama adalah suatu mesi.n jang
efisien jang dipergunakan oieh
golongan ketjii jang be,:kuasa
di Tiongkok lama untuk menin-
das' dan menggunduli massa
Rakiat pekerdja, Itulah sebab-
nja mengapa dalam periode se-
gera sesudah pembebasan n,ege-
ri Partai dan pemerintah me,
mimpin Raklat dalam perdju-
angan menghantjurkan ,tatahu-
kum lama sesuai dengan keten-
tuanz dalam Program Bersama
mengenai penghapusan tatahu-
kum lama Koumintang dan pe-
njusunan tata"huku^ Lu.u nat-
jat. Dalam tahun 1952, mulailah
gerakan lebih landlut untuk pe.-
ubahan ,kehakiman, ide2 keha-
,kiman dan tjaras melakukan pe-
kerdjaan kehakirnan jang lama
dikritik dengan hebat dan dito-
Iak dan ditarik garis pemisah
jang tegas antara tatahukum ig
lama dan jang 5aru. Dleiasiah
bahu,a tatahukum Raklat iang
telah iahir dan telah berkem-
barrg atas dasar i:ii adalah tata-

hukum jang benar2 rnentjermin-
kan kehendak dan mengabdi ke-
pada kep,entingan2 Rakjat.

Sebabnja mengapa tatahukum
demokrasi Rakjat kita kuat jalah
karena ia telah ditegak]<an se-
tjara setindak demi setindak
dalam memenuhi kebutuhan2 ig
nrendesak dari pembangunall
rrasional. Dalam harlz permuia-
an Cari Republik Raklat Tiong-
kok ketika tatahukum kita be-
trum disusun dengan baik, s€-
mentara orang berkata: ,,Kita
wadlib mendiaiankan undangs,
tetapi tatahukum apa jang kita
punjai?". f,{ereka berkata begitu
karena sesudah menghapus,kan
,,enam kitab li.ukum pokok" dari
reztm larna, kita tidak segera
mellggantinja dengan kitab un-
dang2 baru. Kita kritik dlalan
argumerl ini jang memerlukan
diadakannja tatahukurn hanja
untuk kep,entingan memiiiki satu
tatahukurn. Mereka jang berpi-
kiran demikian tidak melihat ke-
njataan bahu,a, pada waktu itu,
kita sudah mentjapai sesuatu jg
bersifat fundamentil dalam
mentjiptakan tatahukum demo-
krasi Rnkiat kita; meroka ter-
utama tidak dapat menginsjafi
bahrva, untuk mengkoniolidasi
kemenangan Raklat dan ffi,eou-
dlu ke-kemenanga*2 baru, dalam
periode segera sesudah keme-
nangan revolusioner kita, Par-
tai dan pemerintah kita liarus
rnemobiiisasi massa untuk merlg-
ambii tindakan setjara lang-
sung. Seperti ditrukiskan oleh
Kav,an Liu Sau-tji dalam la-
poran politik, tudjuan utama
dari tindakan langsung ini ja-
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lah membebaskan Rakjat san13-

sekali dari kekuasaan reaksio-
ner, membebaskan tenaga2 Pro-
duktif sosial dari perbudakair
hubungan2 produksi lama, meng-
h.antjur,kan tatatertib reaksio-
ner dan menggantinia dengan
tatatertib r,evolusioner. Bersa-
fir&-sorrzl dengan perkembangan
jang djaja dari perdjuangan ini,
Rakiat dengan sewadjarnja
ffiengusahakan pentjiPtaal suatu
tatahukum rnereka sendiri jang
berkernbang lambatlaun dari ak-
tivitet praktis dalam melindungi
kehidupan dan aktivitet2 Pro-
duktif mereka" Itulah sebabnia
mengapa, sebeium ma'tang sia-
raPnja, tatahttkum demokrasi
Rakjat kita tak daPat mengarn-
bil isi jang dirumuskan setjara
kaku dan subjektif. Ia hams
berkembang setjara berangsur-
angsur dari sistim jang sederha-
na kesistim iang komPleks, dan
kemud,iarl meneruskan menjern-
pur'nakan diri - madju sesuai
dengan keadaan2 iang niata dan
kebuttthan2 jang obl,ektif dari
perkembangan politik dan -eko-
nomi. Partai dan Pernerintah ki-
ta, dimasalalu, 'telah mengadjtl-
kan banjak politik dan PrinsiPz
urnum jang mentjerminkan ke'
pentingan2 serta tuntutan2 rTta,'

ioritet Rakjat jang sangat besar.
l4eskipun, karena keadaan2 ob-
iektif, beberapa diantaranja tak
dapat s,egera mengambil bent'.ri':

undangz jang tetaP dan sistr-
ma,tis, namun paCa hakekatnia
berlaku sama seperti undan92.
Sebenarnja tatahukum kita Se-

tjara efektif menjalurkan kegai-
rahan massa Rakjat kearah lang

betul dan rnembantu Perkom-
bangan tenaga2 produktif sosi-
al.

Tatahukum demokrasi Rakjat
kita adalah kuat kar'ena ia se-

tjara realistis m-enjimPuikan
pengalam anz iang lahir dari Per-
djuangan2 Rakjat dan meng-Itg-
f.apkan garis massa. Banjal di-
urriutu unclan92 serta dekrit2 jang
penting dari negara kita menga-
iaori ploses berikut sebelum di-
undangkan. Partai kita meng-
adiukan rantiangan PertamEl Se-

sudah melakukan studi dan Pe-
irlelidikan meng,enai kead aan2

dalam proses Pekerdjaannja jang

n1ata. Rantjangan Perta'ma ini
kemudian selangkah demi se-

trangkah ditempa mendiadi ber-
bentuk rantjangan lengkaP se-

sudah meminta Pertimbangan
kepada partai2 demokratis. Da-
larn bentuk ini ia kemudian d;-
sampaikan kePada alatz negara
untuk didiskusikan dan diPerba-
iki. Sesudah itu, dalam bebera-

pa hal, ia diteruskan, masih se-

ilagai sebuah rantjangan, kePada
alatz negara daerah, organisa-
si2 Rakjit dan samPai Pada ka-
bupaten serta kotaiPradia2 

-u11-
tuk didiskusikan setjara luas
oleh massa, dan, dalam bebera-
pa hal lagi diPergunakan dalam
praktek Jntuk suatu djan-gk-a-

waktu tertentu se;bagai sEbuah

undang atau dekrit sementara
sebeluir achirnja ditiindjau dan

disahkan oleh alaf? legdslatif
negara sebagai sebuah undang2
atJu dekrit jang formil. Ada-
lah djustru karena tatahukum
k:ita dengan begitu mentjermin-
kan prinsip ,,berasal dari massa
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dan kembali kemassa" maka
dapatlah ia menjatakan setlara
langsung peniapatz Rakjat.

Tatahukum demokrasi Rak-
jat kita djuga ditim,ba dari pe-
ngalamanz sedjarah negeri k,ita
dan dunia, dirnana sadla ia
berguna bagi Rakiat, dan ter-
utama ditirnba dari pengalaman
jang madlu dari Sovjet Uni"
Tam,bahanpula, tatahtrkum de-
nokrasi Rakjai l':ita bertjirikan
kelemasan tertentu untuk dise-
suaikari dengan keadaan' wak-
tu serta tempat tertentu; ia me-
ngingat keadaan2 ghusus jang
berlaku di-daerah' )ung didiani:
oleh nasionalitet2 sesaudar a, da-
lam alat2 negara disemua da-
erah otonomi nasional diperke-
nankan menjusun undangz jang
mengatur penielenggaraan oto-
nomi nasional dan peraturan2
chusus iag sesuai dengan ke-
inginanz nasionalitet2 jang ber-
sang,kutan asalkan tddak ben-
trok dengan Konstitusi.

Meniimpulkan pengalaman
dalam pekerdjaan perundang-
undangan jang telah dilakukan
dibawah pimpinan Partai kita
adalah suatu soal jang besar ar-
tinja ,bagi kemadjuan lebih lan-
djut dar,ipada pembangunan eko-
nomi negeri kita, bagi pengkon-
sol,idasian sistim demokrasi Rak-
jat kita, bugl pelindungan taia-
tertib sosial kita, bagi pengha-
pusan sisa2 kekuatan kontra-re-
volusioner dan bagi peninggiair
kesedaran hukurn Raklat dalam
tahun2 mendatang,

Sedlak Kongres Nasional ke-
VII Partai, dan teristimewa pu-
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la selama tudjuh tahun sed;ak
berdirinla Republik Rakjat
Tiongkok, dibawah bimbingan
Partai telah tertjapai hasilz jang
mentjolok dalam pekerdjaan ki-
ta mengenai tatahukum demok-
rasi Raklat. Seperti telah kita
sebutkan diatas, kita sekarang
tidak sadja mempunjai undangz
dasar negeri - Konstitusi - te-
tapi djuga sedjumlah besar un-
dangz, dekrit2 dan ,berbagai per-
aturan jang penting2. Masaalah-
nja kinl jalah bahwa pada kita
masih belum ada beberapa ufl-
dang2 pokok iang mendesak dibu-
tr-lirkan dan agak sempurna seper-
ti kitab-undangz pidana, kitab-
undang2 perdata, peraturan2 un-
tuk prosedur pengadilan, undangz
perburuhan, undangz jang meng-
atur penggunaan tanah dan se-
bangsanja itu. Bersamaan itu,
karena perubahanz jang telah
terdladi dalam situasi polit,ik
dan ekonorni kita, sedjumlah
undang2 kita harus diilndlau
atau disusun kembaii; termasr".
undang2 jang mengatur penghu-
kuman kaum kontra-revolusio-
ner, tindakanz sementara uil-
tuk mengawasi kaum kontra-re-
volusioner, undang2 menentang
korupsi dan penjogokan, undangz
padlak pertanian, undang2 ten.-
tang padjak industri dan perda-
gangarl serta perusahaan2 parti-
kellr. ber-samaz dengan uo-
iang2 jang mangatur pengorga-
nisasian djawatanz pemerintah
tertentu.

Dalam sebuah negara jang ba-
ru terbentuk, tidaklah dap at di.
tjegah rbahwa tatahukum akan
tetap tak sernpurna untuk bebe-



rapa waktu lamanja. Kita tak
dapat, dan 'tidak boleh, rl€nl-
bajangkan bahwa sernua ufi-
dang2 negara dapat disusun se-
lengkapnja sekaligus. Tidaklah
realitis berpikiran demikian.
Akan tetapi dewasa ini, d,ilihat
baik dari sudut kebutuhan mau-
pun kemungkinan oblekti'f akan
pem,bangunan tatahukum, kita
seiangkah demi selangkah ha-
ruslah menjempurnakan struk-
tur tatahukurn kita. Haruslah di-
pandang sebagai suatu masalah
jang serius, diika kita membiar-
kan tatahukum kita tetap tidak
seriipurna atau dipertangguh-
kan penjempurnaannja setjara
tak pada tempatnja.

Saja berpendapat bahrva kita
djuga masih mempunjai soal
serius lain iagi urtuk dibitlara-
kan: jaitu, beberapa diantara
anggota2 Partai kita dan pe-
kerdlaz pemerintah tidak me-
naruh arti besar pada tatahu-
kum negara, atau tidak ffierr'l-
perhatikan ketentuan2nja. Ber-
sarnaan itu pula, Comite2 Partai
dari berbagai tingkat belum
tjukup mernberikan perhatian pa-
da pem,bongkaran serta koreksi
atas ha12 sedemikian itu.

Sistim Kongres2 Rakjat ada-
Iah sistrim politik negeri kita ig
fundamentil. D;um,lah ffitss&-

sidang Kongres Raklat jang
harus diadakan saban tahun di-
tetapka-n dalam fasa12 tertentu
dalam Konstitusi kita dan daiam
,,Peraturan Organisasi Kong-
resz Rak'iat Daerah dan Delvan2
Rakjat Daerah dari RePublik
Rakiat Tiongkok". Sela-ma be-
berapa tahun jang lalu Kongres

Rakjat Nasionai kita telah b'er.
sidang tepat seperti jang dite-
tapkan, dan beg,itu iljuga Kong-
resz Rakjat provinsi2, kota2, dan
daerah2 otonom pada umumi:ja.
Pengalaman menund;ukkan be;-
wa sistim ini, jang baik bagi
praktek demokrasi jang penuh
dan sentralisasi lebih Iandlut,
adalah tjotjck samasekaii de-
ngan keadaanz negeri kita. Te-
tapi dibeberapa tempat Kong-
res2 Rakjat dari 'Lingkat kabuPa-
ten clan hsiang tidak bersidang
setjara tetap, dan bahkan disa-
tu-dua provinsi tairun jang lalu
tidak diadakan sidang Koirgres
Raklat Provinsi satupun. f)an
bahkan disana-sini di-provinsi2
d air liabupate n2 tertentu ter-
cilad1 peiairggarant undang2 se-
perti menolak untuk rcendengar-
kan pendapat-pendaPat Par:a
anggcta kongres, Penggantian
anggota2 kongres ciengan trte-
langgar peraturan dan bahkan
rnengenakan pembatasan2 pada
para wakil rneniatal<an -Pera'
ruu, massa. Lain dariPada itu,
dibeberapa terrPat sistim Kong-
resz Rakjat l:elum ditegakkan
dengan baik, dan oleh karetia-
nja belum dapat memainkan Pe-
ranannja sepenuhnja. FIal ini, Pa-
da pendaPat daja, Patut men-
d,apit perhatian kita jang sak-
,sama.

Partai kita telah memimPin
Raklat dalam mendirikan Re-

eubiik Rakiat Tiongkok, dan
Fartai kita adalah teras dariPa-
da pimpinan negeri kita. TetaPi
Pariai 

-kita telah mengadakan
perbedaan iang.teliti dan tegas
antara organisasf2 Partai dan
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alat2 negara. Partai memberi-
kan pimpinan kepada alat2 17e-
gara melalui anggotaz dan or-
ganisasiznja sendiri, dan tidak
memborong urusanz alat-alat
negara. Liitrah prinsip jang sela-
lu kita pegang teguh. Kongresz
Partai dibeberapa provinsi dan
kotapradja baruz ini mengkritik
comitez lokal Partai, jang be-
Ium rnengadakan perbedaafl ar-
tara Partai dan pemerintah. Di-
tegaskannj,a bahwa comitez Par-
tai sedernikian itu biasa menge-
luarkaq perintah2 sendiri dan
memborong se'bagian pekerdja-
an administratif dari pemerin-
tah lokal. Pada pendapat, saja
kritik2 ini sehat, sebab adanja
gedlaiaz sematjam itu tjondong
pada melemahkan pimpinan po-
litik jang seharusnja dilakukan
oleh Partai atas alat2 negara,

Sed;ak berdirinja Republik
Rakjat Tiongkok, Partai tetrah
memimpin Rakjat dalam banjak
berbuat untuk kepentin San2 me-
rqka dimasakini deq 

-'dimasa=

depan, dan hasil2 mereka tiada
tolok-bandingnja dalam sedja-
rah. Tetapi, dalam melakukan
pekerd jaan kfta disedjurnlah
tempat dan djawatan, kita telah
sering" menemukan ,perkosaanz
yndang2 dan pelanggaran2 atas
hak2 demokratis Raljat. Bahkan
ada sementara anggota partai
jg memandang diri mereka seba-
gai orang2 istirnewa, menganggap
bahwa undang2 dibuat 

" *iui.
memerintah Rakjat dan bahu,a
mer,eka sendiri ,berada diluar
dan diatas undangz. puia, dalam
pekerdjaan jang langsung ber-
sangkutan dengan *uuri kita

sering menemukan buktiz ke -

renggangan dari massa ,seperti
penggunaan tindakan2 paksa-
an jang akibatnja sering halz
jang rbaik berubah mendjadi bu-
ruk dengan menimbulkan keti-
dakpuasan pada massa. Kita
harus meiakukan perdjuangan.
jang tegas dan tak kenai tjapai
menentang ketjenderunganz jg
rnerugikan itu.

Reberapa ketjelakaan iang
terdiadi di-paberik2 dan tam-
bangz adalah karena kurang-
nja perhatia! terhadap ;perlin-
dungan kerdl'a dan perlengkap-
,an keselamatan atau karena
diabaikannja peraturanz ker-
dja. Djuga mendjadi suatu ke-
djad,ian )ang lazim bahv",a diu-
u.'atan2 ekonomi tidak berhasil
dalam menem.pati kontrakz dan
dengan begitu merabangkitkan
perselisihan2. Semua p"ri.ti*u
kelaiaian serta pelanggaran ta_
tahukum sedernikiu" it" adalalt
rnerugikan perkembangan eko-
Ilgmi nasi_qilal klta.

Haruslah ditegaskan pula di-
sini bahwa, kadang2 apabila ada
seseorang telah melanggar urr-
dangz atau metrarkukan suatu ke-
dlahatan, perhatian dipusatkan
pada apakah dia bersalah atau
tidak, tetapi tidak ac{a usaha
supaja prosedur hukurn ditepa-
ti dengan seksama. Hal sefira-
tjam ini telah terdiadi dibebera-
pa tempat dan belum diberan-
tas. Misa]nja, sementara pega-
wai kehakiman adakalanja *"-
nahan pendyahat2 dengan tidak
menurut prosedur hukum jang
tetap dan mem,batasi siterjak-
\^/a menggunakan hak2 membe-
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la diri serta mengadjukan aPel.
Sementara pegawai iang dise-
rahi tugas dalam pendjara2 dan
kesatuan2 unrtuk memPerbaiki
orang2 tahanan melalui kerdla,
dengan tidak mengindahkan po-
litik Fartai, undan92 dan prin-
sip hr-rmatritairisme revolusio-
ner, mengenakan tindakan2 ke-
kedjaman terhadap pendlahatz
itu. Semuanja ini adalah pe-
langgaran2 undang2 jang serius
dan harus dihentikan.

Haruslah pula ditegaskan bah-
wa para ahli-hukum kita belum
mengeluarkan satu bukupun jang
agak baik jang menerangkan
tatahukum negeri kita se-
buah buku jang ditulis de-
ngan peirgetahuan tentang te-
ori-teori ilmu-htikum dan se-
suai dengan pandangan Marx-
is-Leninis. Sampai sekarang
apa jang kita miliki hanjalah
beberapa brosur sadla! Ilrnu-
hukum adalah suatu tjabang
penting dari ilmu-sosial. Dalam
Akademi trlmu kita, kita mem-
punjai limarpuluh Iembaga 1e-

bih, tetapi l-embaga IImu-Hu-
kum masih baru clalam tingkat-
an penindjauan dan persiapan.
Pekerdjaan perundang-undang-
an adalah sematjam pekerdja-
an vak, tetapi pekerdjaz jung
melakukan pekerdjaan pertlll"
dang-undangan itu belum r{en-
dapat matjam perlakuan iang
seharusnja diberikan kepada
pata pekerdja jang bekerdla di-
la,pangan chusns.

Mereka jang hampir tidak
memberikan perhatian bara---
sedikitpun kepada tatahukum
negara telah memadjukan alas-

an2 bagi sikap mereka jang ke-
lihatannja sedikit iaku. Mereka
akan mengatakan bahwa tata-
hukum negara adalah suatu
fiormalitet, atau bahwa ia ffLe-.

nimbulkan terlatru banjak kere-
pctan sadja, dan prakteknja
rnenghambat pekerdlaan. Tidak-
Iah perlu ,d,;bitlarakan lagi bah-
vi/a alasan2 jang lemah itu ki-
rartla tiada guna dibantah. Ne-
gara dibarvah pirnpinan klas
buruh harus menjusun tataliu-
kum j,ang sempurna supaja da-
pat rnelakukan tugas negara
dengan lebih efektif dan melin-
dungi hakz Rakjat. Tatahukurn-
lah lang urengatakan kepa da a-
1at2 negara dan para r[r&rg&11€-
gara apa jang diizinkan dan
jang tidak diiz;nkan otreh negara.
Itulah sebabnja mengapa, dlika
kita bekerdla menurut tatahu-
kum, kita hanja akan dapat rleffi-
brkin pekerdjaan itu lebih baik
dan lebih Iantjar djaiannja.

Tiada ragu lagi bahwa tata-
hukurn demokrasi Ra-klat kita
teiah rnemainkan peranan jang
penting dalam perdjuangan jang
sukses untuk revolusi demokra-
tis dan revolusi sosiali,s kita di-
bawah pirnpinan Partai; kalau
comite2 lokal Partai dan anggo-
taz Fartai tidak mengindahkan
tatahukum atau tidak menggu-
nakannja ,setjara tepal, maka
tatahukum itu tak akan dapat
memainkan,peranan itu.

Central Cornite Partai selalu
nrernberikan banjak pikiran pa-
da tatahuku,m. Majoritet jang
terbanjak sekali dari karn'an2 ki.
ta ,;ng bekerdja dalam alatz ne-
gara dan organisasi2 Raklat
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menginsiafi bahwa mereka ha-
rus menaruh' nilai lung tinggi
pada tatahukum negara dan
mereka ,telah mendapat hasil2 jg
mentjolok dengan mengguna-
kan tatahulium setjara lepat.
Ini adalah suatu kenjataan. Te-
tapi ini bukanlah suatu aiasan
bagi kita untuk rne-nutup2i pe-
ristiwaz pengabaian tatahukurn
dan peianggaranz terha,dapnja
,iang ada dewasa ini, dan tak
jmau tahu akan sifat serius da-
ripada geClalaz sematjam itu.

Apakah sebab sering terdja-
dinla peristiwa pengabaian ser-
ta tidak mem,perhatikan tata-
hukum negara itu?

Ini msm,punjai sumber2 se-
djarahnja. Sebelurn Partai ki-
td, se,bagai kekuatan memim-
pin dari Rakjat, merebut keku-
asaan negara diseluruh nege-
ri, kita adaiah partai jang ditin-
das dengan tidak rnempunjai
alat legal untuk melakukan per-
djuangan dan semua pekerdja-
an revolusioner harus dilaku-
kan dengan mengakali tatahu-
kum rezim lama; sesudah ' kita
merebut kekuasaan negara di-
seiuruh negeri, kita melaku-
kan pekerdjaan jang radikal
untuk rnenghantjurkan aparat
negara dan tatahukum lama.
Oleh isebab itu dikalangan ang-
gota Partai kita dan massa re-
vo'lusioner terdapat kebentjian
iang berakar-dalar: terhadap
tatahukum lama, dan sudah se-
wadjarnja rsekaii bahwa keben-
tliian terhadap tatahukum larn,a
ini teiah menjebabkan kurang-
nja penghargaan terhadap sega-
,Ia tatahukum pada umumnja.

,Hal ini kiranj,a ta,k me,merlukan
pendlelasan lebih landjut.
, Seperti ditegaskan oleh Le-
ninr ,,Negara, iang selarna
rberabad-abad mendiadi alat
;penindasan dan perampokan
:atas Raklat, telah meninggal-
,kan warisan pada ki.ta ke'ben-
tjian dan ke,tjurigaan massal
'terhadap apa sadj a jang ,berta-
lian dengan negara. Menga0asi
ini adalah sulit sekali, dan hanja
suatu pemerintah Sovjetlah jang
dapat melakukan itu. Tetapi su-
atu pemerintah Sovjetpun akan
memedukan b,an;ak wa,ktu dan
ketekunan iang besar sekali".
Tatahukum adalah perwudjud-
an kekuasaan negara jang tz-
pat mengenai kepentingan2 Rak-
iaf. Karena kebentjian s,erta
ketjurigaan massa ,ang menda-
lu* terhadap apa sudla jang
bertalian deng,an negara ,ada-
Iah suatu warisan negara Ja-
ma selama ber-abad2, tidaklah
dlelas ba,h',va ,kurangnja p€ng.
hargaan massa terhadap .egul"
tatahukum adalah puia s,uatu
warisan negara lama jang sama
lama*ja?
, Dalam beberapa tahun iang
pertama ,sesudah pembeb.asan,
kita melakukan satu rentetan
gerakan2 massa, dan ha,sii2 iang
ditjapai dalam semua gerakan
ini bahkan melebihi harapanz
kita, Tetapi karena gerak,an2
massa revolusioner i,tu tidak ber-
gantung samasekali pada (ro-
dangz, maka gerakan2,itu mung-
kin sekali membawa hasil-tam-
lbahan - dorongan akan peng-
abaian dengan tak pandang bulu
terhadap segala tatahukum.
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Ini adalah'satu faktor ,lain la-
gi jang telah menambah kesu-
litan Partai dan negara dalam
mengatasi sikap umum matjarn
ini.
' Si'kap mengabaikan dan tidak
memperhatikan tatahukum rtr..
gara ini djuga mempunjai sum-
ber sdsialnja. Burd;uasi-ketjil
merupakan majoritet jang ter-
besar djumlahnja dari semua klas
jang ada didalam masjarakat ki-
ta. Crangz dari burdjuasi-ketjil
dluga merupakan bagian terbesar
dari keanggotaan ?artai kita.
Tidaklah perl'u dibitjarakan La,
gi kiranja bahwa tingkat ke,se-
daran revolusioner dari berba.
gai lapisan burdiuasi-ketjil ,itu
ber-bedaz, bergantung pada Ia-
pisan klas burdjuis ketjil mana
mereka itu termasuk. Menurut
Lenin, diba*ah keadaan2 ter.
tentu burdjuasi-ketjil sering
menundjukkan kegairahan te-,

volu,sioner jang ber-lebih2an,
tetapi pada mereka kurang .ada-
nja ketekunan, rasa organisasi
oan disiplin, dan ketabahan.
Kar,ena mentalitet mereka itu
maka mereka tjenderung pada
pengabaian dengan tak Pan-
dang bulu terhadap segala ta-
tahukum. I\{ereka diuga 'tjen-
derung pada ide2 anarkis. Da-
patlah dikatakan bahwa ,segala
bentuk pengabaian terhadap ta-
tahukum, pada hakekatnja, ada-
lah manifestasi2 pikiran drtal-
ki,s dari burdjuasi-ketjil.

Selain kenjataan bahwa se-
babz daripada pengabaian dan
tidak memperhatikan tatahu-
kum dalam2 tertanam dalam
sedjarah dan masjarakat kita,

de*,asa ini kita mempunjai ba-
njak sekali kader jang baru
dan belum bergengalaman, dan
pekerdjaan propaganda serta
pendidikan jang telah dilak,u-
kan dalam hubungan ini di,ka-
'langan mereka sekali-kali be-
lumlah tjukup. Dladi kita se-
kaii2 djangan rneremehkan so-
al itu 'dan harus berusaha se-
icuatznja untuk' melenja,pkan
sisa2 masalampau. tsoleh dl,adi
banjak waktu dibutuhkan unrtuk
rnenjelesaikan tugas ini; tetapi
djika sekarang tidak diambil
tindakan2 efektif guna rnenjapu
bersih sisa2 itu dan, sebalikn;a,
soal itu dibiarkan menunggu,
rnaka kerugian iang lebih be-
sarpun bisa rnenimpa pernbangun-
an Sosialisme kita. Tatahukum
negara kita adaiah pervn'udjud-
an darinada kehendak Raklat,
oleh karena itu setiap tinda-
kan jang menentang tatahu-
kum negara adalah suartu pe-
Ianggaran terhadap kehendak
Raklat. l\llengenai penandata-
nganan undang2 untuk sosialisa-
si tanah, Lenin menegaskan:
,,Kehendak majoritet adalah
selalu mengikat kita, dan nle-
nentang kehend-ak majoritet
adalah mengchianati revolusi".
Kata2 Lenin ini sangatlah rre-
ngandung peladjaran bagi kita.

Kawan2 I Tugas pokok Fartai
dan negara kita sekarang, se-
perti dengan dielas dikemuka-
kan dalam laporan politik iang
diberikan oleh kawan Liu Sau-
,tji, jalah membangun negeri ki-
ta setjepa,t mungkin mend;'adi
sebuah negeri sosialis besar de-
ngarl menjandarkan diri pada
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kekuatan beratus-ratus dluta
Raklat pekercija klta lang seka-
rang sudah bebas dan terorga-
nisasi, dengan mempersatukan
segenap kekuatan dalamnegeri
dan luarnegeri jang dapat di.
persattrkan dan dengan meng-
gunakan seperiuh-penuhnja se-
mua keadaari jang menguntung-
kan kita" Daiam menghadapi
tugas ini Partai hartrslah me-
ngambil langkah2 aktif untuk
mem,perbaiki lagi tatahr-rkum de-
mokrasi Rakiat kita untuk
,mernberikan perlindungan lebih
dlauh pada sistim dernokrasi
Raklat, rnengkonsoiiciasi huJ-.urn
dan tatatertib, mendjamin hak2
demokratis Rakjat, melindungi
hartabenda umum dan menggu-
nakan dengan l,ebih se-penuh2-
nia inisiatif serta daja-kreatii
massa, Bersamaan itu pula, kita
harus terus mernberanta-q kaurrr
kon,tra-re-,rolusioner dan menen -
rtaflg segala pelanggaran serta
kedlahatan terhadap undangz,
untuk mendjamin kemadjuan fg
Iantjar dari pembangunan so-
sialis. Tatahukum demokrasi
Rakiat haruslah diperliuat lagi
supraja sang,gup ,mrenghadapi tu-
gas iang diadjirkan Partai.

Central Comite Partai n1e-
njerukan kepada segeiiap alat
keamanan umum, kedjaksaanz,
pengadilan2 dan semua alal
negara lainnja supaja mendja-
lankan urusan mereka rleliu-
rut undang2. Pada hernat saja, ki-
ta harus sependapat bahu,a me-
ngurus segala sesuatunja me-
nuru,t undangz adalah matarat-
tai jang sangat pending dalarn
menempa tatahukum demokra-

si Rakjat jang lebih sehat dan
kuat.

Mengurus barang sesuatunja
menurut undangz itu mempunjai
dua segi:

Pertama, haruslah ada ufl-
dangz jang harus ditepati. Ini
berarti bahwa kita harus lekasz
mengumumkan, dalarn bentuk
jang semprlrna, beberapa ur-
dang2 serta peraturan2 nega(a
iang ,penting jang belum ada.
Apakah ini mungkin? Saja rasa
krta d4pat mengatakan: jul Ki-
ta dapat mengorganisasi tena-
ga2 dari semua kalangan jarrg
bersangkutan dan menetapkan
r,vaktu jarrg tertentu untuk fire-
njusun ranljangan2 jang diperlu-
kan dan, setelah dltind;au oleh
Central Cornite, menjampaikan
rantjangan2 itu kepada alatz Le-
gislatif negara untuk ciitindlau,
didiskusikan dan diundangkan.
Sebelum rantjangan2 itu disam-
paikan kepada alat2 legislatif,
haruslah disampaikan lebih du-
lu kepada alati negara dari se-
mua tingkat dan orgauisasiz Rak-
jat guna didiskusikan dan meng-
adiukan saran2 perbaikan. Sesu-
dah diperbaiki, rantjangan2 itu
disampaikar kepada alatz legis-
latif untuk ditindlau, didiskusi-
kan dan diundangkan. Ini, saja
rasa, sangatlah mungkin. Misal-
nia, kita telah rnempunjai rafl-
tjangan pertama dhri kitab-un-
dangr pidana dan sudah lama
mempunjai rantjangan pertama
dari kitab-undang2 prosedur pi-
dana. Kita minta kepada Cen-
tral Cornite supaja rnemikulkan
pertanggungandjawab kepada
kawan2 jang menjusun rantjang-
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anz itu untuk menjamPaikan la-
poran2 mengenai soal Prinsip
iutg timbul 

- 
dalam rantjanganz

p"riu*u untuk ditindiau dan di-
,putuskan. "Pada PendaPat saja,
rantjangariz dari kedua lr{t-

dangz iii dapat segera disele'
saikin. Mengenai undang2 ser-
rta peraturan2 jang sangat xr€-
merlukan Perbaikan, ini tentu-
lah dapat diPerbaiki dengan
memuaskan diika bagian2 jang

bertanggungdjarvab kita desak
supaja 

- menlarnPaikan- usul2
peibaikan dan memPerbaikinja
menurut prosedur hukum.

Kedua, undang2 haruslah di'
tepati. Semua undangz cian P_er-

aturan, sekali diundangkan, trra-

ruslah didlalankan dan ditePati
dengan seksama, Terutama, se-
mua alat kehakiman harus rne-
matuhinja dan dilarang saffia-
sekali melanggarnja. Tentu sB-

dju, dalam mendjalankan tata-
hukum, djika kita dapati keten-
tuan2nja ada jang tidak tjotjok
atau tidak tjotjok samasekali
dengan keadaan-keadaan io-
kal jang chusus pada waktu
itu, maka kita, sesuai dengan
prosedur hukum, harus menga-
dakan perbaikan2 atatl tambah-
an2 seperiunja, atat7, mendja-
lankan tindakanz tidak kaku

- 
jang tjotjok untuk rnelaksana-
kannja. Kita menentang segala
tindakan se-weo&rg' lang illegal
dan apa sadla jang rnenjim,pang
dari peraturan-peraturan. Mulai
sekarang, semua orang jang se-
tjara sedar melanggar undange
harus diperlakukan rnenurut
undang2 tak peduli bagaimana-
pun djuga tingginja kedudukan
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mereka sekarang atau be'tapapun
dluga besarnja djasa2 mereka
dimasalampau. Kita harus nlen-
didik mereka jang tidak menge-
tahui undang2 suPaja mereka ti-
dak sadja mengetahui undang2
tapi djuga rnentaatinja. Menger-
dlakan barang sesuatunja menu-
rut undang2 adalah salahsatu
tlara penting untuk membebas-
kan diri dari sikap mengabaikan
serta menolak menaati tatahu'
kum negara.

Sudah barang tentu, urusan2
negara jang kita kerdlakan ada-
lah kongkrit dan beraneka-'wor-
na sedang unclang2 adaiah bersi-
{at umum dan tetaP, makirifu
tidaklah mungkin menetaPkan
segaia sesuatunja dengan un-
Cang2. Karena itu, Para Pefiabat
tidak bcleh dibiarkan menggu-
i:akan pernjataan bahrva mereka
melakukan barang sesuatunja
menurut undang2 sebagai dalih
untuk meiakukan birokrasi. Se-

halikn;a orang tidak boleh (rIB111z

i:ergunakan trubang bahrva tata-
hrikum beium sempurna dan me-
Ioloskan ciiri dengan dalih ,bah-

wa tak'ada undang2 jang harus
ditepati. Undan92 hanjalah daPat
mend;adi suatu pedoinan dalam
rnelakukan barang sesuatun;'a.
Ltrrusan2 utnuln daPat diurus
dengan memuaskan hanja aPa*

bila kita bertolak dari kenj ataan2
dan n:en:buat analisa jang men-
Calam mengenai soalnja sendiri
dan 'berbagai seginja jang ber-
sangkutan.

Untuk lebih memPerkuat tata-
hukurn demokrasi Rakjat, Pantai
harus mentiurahkan Perhatian
pada pendidikan ideologi tentang



karang sangat kesesakan untuk
memenuhi tugasnja. Mereka ha-
rus dirperkuat sebagaimdflEl In€s-
tinja; artinja, rnereka harus firerr-
punjai djumlah staf jang lengkap
dan stafnja harus rnempunjai
tingkat ketjakapan jang agak
tinggi.

Acianja pengatjara2 tidaklah
dapat ditiadakan dalam peker-
diaan pengadilan untuk rrle-
lindungi hak pihakz jang ber-
sangkutan guna mengadukan
perkaraz, Sistim notaris adaiah
suatu sistim iang Sark untuk
mentjatat akta? menurut hukum
dari orgaa2 pemerintah, badanz
Raklat dan warganegara-warga-
negara biasa. Kedua sistim itu
harus dimadjukan dengan tie-
,pat. Sistim arbitrasi adalah
iiimaksudkan untuk mendla-
rnin ditepatinja setjara efek-
tii kontrak2 dan rentjana2
sehingga sistim pembukuan pe-
rusahaan dapat dibikin berdla-
lan dengan semestinja. Ia ha-
rus ditegakkan setjara sistima-
tis.

lung paling penting dalam
memperkuat tatahukum demo-
krasi Rakjat lebih landiut jalah
inemperkuat pimpinan Partai
atas dialannja tatahukum itu,
Comitez Partai dari semua ting-
katan harus rnemberikan per-
hatian pada djalannja tatahu-
kum dalam atjara-kerdja mere-
ka dan pada djarak-waktuz
jang tetap mendiskusikan serta
menindjau djalannja,iatahukum
itu. Kesemuanja ini amat sangat
perlunja, D;lka komisiz kontrol

(bersambung kehaL 167)

155

tatahukum supaja kawar,r2 Partai
mengetahui bahwa hukum nega-
ra dan disiplin Partai ke-dua2nja
harus ditepaii dan tidak dapat
dilanggar; bahwa berpegang
teguh pada hukum negara ada-
lah suat,.l bagian Casar dari pe-
megangan teguh pada disiplin
Partai dan bahu,a petranggaran
terhadap hukum negara adalah
suatu pelanggaran terhadaP di-
siplin Partai. Setiap anggota
Partai harus memberikan tjontoh
daiarri mentaati undang-undang.
Kita harus pula rnendirikan
iembaga penjelidik ilmu hu-
kum setjepat mungkin, fllelrl-
perbaiki mutu pengadjaran da-
lam lembaga2 ilmu poiitik clan
hukum dan mengusahakan su-
paja ada tjukup guruz jang ahli
untuk memberikan kuliahz ten-

-tang mata-peladjaran hukum da-
lam universitas2. Bersamaan itu,
kita harus pula melakukan peker-
djaan mengorganisasi Pengu-
muman dan pendidikan setjara
luas dikalangan massa mengenai
undang2 serta menanamkan per-
hatian pada undang2 sebagai
suatu kebiasaan sosial.

Untuk memperkuat tatahukum
demokrasi Rakjat, kita harus pu-
la rnemperkuat sebagaimana
mestinja organisasi daripada
alatz kehakiman, terutama orga-
nisasiz ked;aksaan. Ko,nstitusi
kita mernberikan wewenang ke-
pada organisasi2 kedjaksaan
untuk mengawasi alatz negara,
para pekerdja jang bekerdja da-
lam alat2 ini dan warganegaraz
pada umumnja untuk mendjamin
ditepatinja undang2, Tetapi or-
ganisasi2 dari alat2 ini jg ada se-



Pend,irt,8,kaw Partwi
E. Aarons

(Laporan atas nama Komisi Kader dan Pendidik-
un di*t*paikan kepada Central Cornite Fartai
Kornunis Australia)

Setahun jang lalu, Central Co-
mite mensahkan suatu rentjana-
kerdja bagi Komisi Kader dan
Pendidikan. Saja tidak akan
mend,alarni sampai ke-halz jang
se-ketjilznja,,tetapi rentjana ini
telah diikuti dengan kelernasan
dan pada pokoknja telah diiak-
sanakan. Keketjualian jang teru-
tama ja'lah kursus beiadjar sen-
diri landjutan jang ternjata ter-
lalu ambisi,us bagi ke,adaan ki-
te., mengenakan tuntutan2 jang
terltalu berat pada kawan2 ]ang
sibuk untuk pimpinan, 'dan mu-
dah terg,anggu olah kedladianz -
terutamia p,emilihan2 Fed,eral dan
Bagrian. Di Sydney Komisi itu te-
Iah diganti oleh sebuah Komisi ;g
Ieblh ketj,il jg bertudjuan 'segera
mengeluarkan brosur jang meng-
analisa situasi ekonomi di Aus-
tralia - suatu djawa,ban kepada
,,Tindlauan Ekonomi" dan po-
litik ekonomi Femerintah.

Kelemahan pokok dalam pe-
kerdjaan praktis dari Komisi Ka-
der dan Pendldikan atas mana
saja terutama jang bertanggung-
dlawab, jalah tidak adanja kam-
panje organisasi. Ini harus diko-
reksi.

Soal besar jang Pertama jang
hendak saja bitjarakan jalah Po-
litik kita &alam pendidikan lan-
d;utan kader2 kita. Ini adalah
soal vital, jang berakibat djauh
atas perkembangan gerakan tc-
volusioner.

Pengalaman kita sendiri dan
pengalaman internasional telah
rnemakukan bahwa politik ki-
ta dalam pendidikan harus-
,lah 

- "memperdalam pengertian
Marxis, mempeladjari Australia,
memperkuat selnangat Plartai."

Ini bukanlah tiga hal iang tev
pisah-pisah. Ketiga-tiganja itu
adalah segi2 dari satu politik pen-
didikan jang tepat. D;ikalau kita
tidak menghiraukan saiah satu
diantaranja-, maka penghabisan-
nja terbenarn dalam rawa,

Apabila Marxisme dipeladlari
terpisah dari tugaji2 praktiri dan
ke:daanz konkrit disebuah nege-
ri tertentu, maka kita akan fiIefl-
dapat penjaliit jang disebut dog-
matisme.

Sebaliknja kita harus mende-
kati pembahasan mengenai ma-
saalah2 kita sendiri dari sudut
penclirian teori Marxis iang Po-
kok. Dlikalau mentjoba meng-
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,i

anahsa hal2 tanpa sesuatu pendi-
rian sebagai suatu dasar, maka
kita mrendapatkan ref,ormisme,
revisi,onism,e, atau sesuatu
l,ainnja, dan b,ukan lvlarxisme"
B,agai;manapun dluga kaum ideo-
logis budluis mempeladjari Aus-
tralia, tetapi merelka rnienghasil-
kan barangz jang berguna ba-
gi kaum,kapitalis dan bukan bagi
kaum buruh.

Tjelakanja, kita, sebagai satu
Partai, dlauh dari pada mempu-
njai tingkat teori jang fiperlu-
kan. Terketjuali suatu inti ketjil
terdiri dari kawanz di'bawah
pimpinan Kawan2 Sharkey dan
Dixon, tingkat teori kita tidak
tinggi. Bukanlah suatu barang
aib mengakui hal ini. Tjelakanja
kalau kita mengingkarinja.

Dladi selama memadu kebe-
naran umufir l\4arxisme dengan
situasi konkrit di Australia, kita
harus sadar akan perlunja mem-
perdalam pengertian kita tentang
prinsip2 Marxis jang azasi.

Kita harus menggerakkan ka-
rvan? kita diatas dlalan pemadu-
an i,ni di-s,ekolah2. Ini telah kita
tjoba, tetapi pada umumnja me-
Kita mengatakan -hali.;,.a hal itu
rupakan suatu desakan s,adja.
harus dilakukan tetapi Se-
sungguhnja tidak melakukannja
sampai pada sesuatu batas.

Bagaimana hal itu dilakukan ?

Pertama, dengan rnengadjar-
kan tidak sadja prinsip2 i\{arxis-
Leninis, tetapi djuga kenjataan2
tentrang Australira, sedjarahnja,
ekonominja, poiitiknja, dll.

Atau, iebih tepat, mengadjar-
kan prinsip2 Marxis selama
menganalisa kenjataan Aus fi alia,
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dengan tiada melalaikan penga-
lamanz negeriz lain.

Pada pendapat saja, sering ki-
,ta rnenggantikan ini dengan men-
djadi semaljam tjara pendekatan
,,prinsip2 ditambah tjontofiz", Se-
suatu seperti ini:

Kita dlelaskan bagaimana dan
mengapa sistim kapitalris itu
memperkaja kaum kapitalis dan
memiskinkan kaum buruh. Ki-
ta berikan tjontoh-tjontoh ten-
tang ini d:ari penghidupan kt-
ta sendiri * pengangguran
rnassal iang periodik, kenaikan
hargaz dan padlak dll.

Semua ini sangat baik, tetapi
masih djauh daripada merupa-
kan suatu analisa Eonkrit iirrg
menjeluruh daripada koadaan)
kaum buruh Australia dan ber-
tambah besarnja niiai-lebih.

Kita harus berusaha keras un-
tuk melakukan ini dan memberi-
tahrrkan kenjataan2 itu kepada
karvanz kita selama bersektlah.

Ini akan berarti kurang rireng-

?{}u.r,_ tetapi mengadjar -dengan

lebih baik.
Kita pada umumnja harus

mempunjai perim,bangan bahan2
Australia iang dyauh l,ebih ba-
njak unrfuk batjaan, dan me-
naruh perhatian jang istime-
wa pa,dra putusan-putusan C,an
statemenz Partai. Peranan sta-
temen2 Polit Biro tentang Kon-
gres ke-20 sangat pentin.cl. Sta-
temen tentang pekerdlaan Co-
mite2 Seksi djuga bangat ber-
guI1a.

Kedua, kita harus nie:ngem-
bangkan kritik jang lebih kon-
krit terhadap teori2 burdjuis da-
lam ilmu ekonomi, filsafat, se-



djarih dll. dalam bentuk Aus-
tralianja iang chusus, dengan

begitu' memperlengkaPi kawan2
kita berdjuang untuk melawan
miusuh jg terutama dgn lebih ba-
ik. Mereka semuanja adalah rnu-
suh, tetapi, orang berkelahl dg"
seorang pelemPar bola (dalam

baseball) jurg kldal lain tjaranja
dengan seorang Petinclju orto-
doks, rnisalnja.

Tjontoh2nja, untuk menjebut-
kan dua sadla, jalah teori2 dlbe-
lakang politik ekonomi Pemerin-
tah din teori2 Sosialisme Profe-
sor Arndt.

Ketiga, dalam Penindjauan
seksi2 sekali lagi terbongkarlah,
bahwa banjak kawan2 jang me-
ngelakkan rnasaaiah' iang ter'
sangkut dalam mem,berikan Pim-
pinan politik kepada Perdjuang'
an Rakiat.

Salahsatu sebabnja jalah kare-
na rnereka tidak tahu bagaimana
memberikan pimpinan politik itii.
Sekolah2 kita harus membantu -
lebih dari pada jang telah d'ijaku-

. kan sampai sekarang rlefil-
berikan tuntunan konkrit dalam
pimpinan rnassa, strategi dan
taktlk, dll.

Kawdnz lain, iang memang
menaruh perhatian pada masoa-
1ah2 ini da'n mempunjai penga-
laman untuk da,Pat memetjah-
kannja dengan baik sekali, hanja
mempunjai pengetahuan dalam
bentuk empiris sadia.

Mereka mungkin bisa fiI€rle-
tjahkan suatu masaalah trertentu
tetapi tidak bisa menjatakan de-
ngan terang prinsiP2 jang mere-
ka gunakan dalam memetjahkan-

nja itu. Oleh karena itu Penge-
tahuan mereka tidak bisa dite-
ruskan kepada jang lain. Dan
apa,bila timbul masaalah2 diluar
lapangan pekerdjaan iang rne--

reka kenal, mereka sering lrle-
rasa sama sukarnja sePerti jang
lain untuk memetjahkannja. A-
kibataja jalah bahwa mereka ti-
dak melihat peranan aPa jang
dapat mereka mainkan dalam
Comite2 Partai, dan ini adalah
satu sebab mengapa merekd se-
ring menentang pemilihan.

Sekolah2 kita harus membantu
mereka menjimpulkan pengalam-
anz mereka, dengan begi'tu rlerll-
bantu memetjahkan masaalah2
ini.

Keempat, kita harus mempu-
njai tudju an2 atau titik2 pemusat-
an pikir,an lcbih tegas dalam
beladjar. Sekarang hal ini di-
biarkan tedap kabur atau di-
tentukan menurut Pandanganz si-
pengadjar sendiri.

Untuk memperdjelas soalnja,
ingatlah apa jang dikataka, \"'
nin dalam Komunisme SajaP Ki-
ri tentang kompromi, Dia kata-
kan, bahwa untuk melatih ka-

',van2 kita dalam seni front per-
satuan adalah penting untuk me-
milih dari soal2 politik praktis
dari satuz gerakan sedjarah lang
tersendiri atau chusus hal2 jang
menjatakan tipe pokok dariPada
komprom i2 jang tak diPerkenan-
kurr, jang chianat, jang nleflg611-'dung opgrtunisme iang mentje-
iakakan kl'as revolusioner, dan
berusaha sekuat tenaga untuk
mendlelaskan dan melawannja.

Ini adalah metode umum iang
dipergunakan dalam pendiidik-
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Bahwasan,ja ini ad,alah suatu
soal furidamentil dan bfiwa di-
perlukan usahaz jang lebih besar
lagi terbukti dari kedladiane ba-
ru2 ini, didalam negeri dan da-
lam dunia internasional.

Setjara singkat, apakah aftinja
semangat Partai atau pendirian
klas itu ?

Artinja jalah kejakinan jang
tak dapat digojahkan bahwa dia-
lan ke pembebasan bagi Raklat
melalui perdjuangan klas buruh
untuk Sosiaiisme, melawan ka-
pital.

Artinja kesetiaan jang tak go-
jang kepada Partai sebagai alat
klas buruh dalam perdjuangan
ini.

Artinja tetap mendjundjung
tinggi solidaritet internasional
klas buruh.

Semuanja ini diudii selama
perdjuangan untuk pendiran jang
tepat mengenai soal2 konkrit per-
djuangan klas,*bukan dalam per-
debatan jang abstrak.

Ia diudji oleh sikap kita ter<
hadap kesalahanz dan kesukar-
afl2 * kesalahan2 serta kesukar-
an2 kita sendiri atau orang lain.

Ia dinjatakan apabila semua
perhiasan ditanggalkan, dalarn
pihak klas buruh kita, negeri-
negeri Sosialis, kaum bu,ruh ne-
ger,,i-negeri 'lain, dan mel,awan
kaum imperialis. Tidak ada
barangsatupun jang akan me-
njeret kita sedjengkalp,un dari
kepertjajaan ini.

Pendirian klas sedemikian itu
dikembangkan oleh kedudukan
klas dalam masjarakat dan kea-
daan2 hidup pada umumnja, oleh
pengambil-bagian dalam perillu-
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Err, bukan metode jang chas
untuk taktik.

Dalam filsafat, misalnja dog-
matisme, empirisisme dan sublek-
tivisme patut mendapat Perhati-
an kita jang chusus.

Dan begitulah seterusnja, cia-
lam setiap soal.

Tiaru pendekatan jang sgde-
mikian itu harus diikuti dalam
hubungan dengan kesirnpulan2.

Ini berguna dan harus terus,
rneskipun tidak perlu- setiira me-
kanis berpegang tegirh padanja
dalam tiap soal. Tetapi ada ke-
kurangan2 terutama dalam tjara

. pemusatan jang ber-iebfi2an pa-
da sedlarah perseorangan dan
pada faktor2 psikologi jang sub-
lektif, sebagai pengganti ana-
lisa klas.

Bukannja memberantas pernja-
taanz jang bersifat selfkritik se-
perti Jang hendak dilakukan oleh
beberapa kawan, dengan meng-
gunakan kekurangan2 ini se,ba-
gai alasan, tetapi kita harus de-
ngan teran92 berichtiar melenjap-
kan kekurangan2 itu.

Maka itu, kita harus bukan
setjara mekanis, tetapi dgn. hi-
dup memusatkan perhatian ka-
wan2 pada dua atau tiga masaa-
lah besar jang dihadapi Partai,
jang ditarik dari titili, pemusatan
jang telah disebutJ<an tdiii.

Ini djuga akan lebih mendekat-
kan kesimpulan2 itu pada peker-
djaan praktis dan pengertiarr
para anggota Partai, dengan de-
mikian memudahkan perkem-
bangan kritik dan selfkritik.- Kita sedang berusaha nr€rn-
perkuat pendirian klas dan se-
mangat Partai di-sekolahs kita.



anqan dan oleh Pendidikano

Marxis.
Dlika pendidikan kita tanPa

pembentukan ideologi ini, maka
kita bisa mendjadi orang jang
paling berpengetahuan didunia,
tetapi kita akan tanpa Perihal
jang pokok - jaitu untuk siaPa-
kah pengetahuan kita itu, kepada
klas rnanakah ia hendak menga-
malkan diri ?

***
Masaalah pokok jang kedr.rti

jalah pendidikan seluruh anggota
Partai dan oran gz iang menarrth
perhatian kePada Politik'

Klas2 resort, bitlara setjara
umum, sudah lama mendladi le-
mah.

Kawan2 Queensiand melapor-
kan bahvra dari 10 Resort jang
memulai kursus hanja 2 atau 3

;'ang menjelesaikannia, dan disitu
pengundjung2nja turun sampai
sepertiga. Djadi kurang dari
l0/o dari kawan2 jang telah mu-
lai menjelesaikan }<ursus itu.

Di-enam seksi di Sydney hanja
l5o/o jang menjelesaikan kursus
pertama tahun ini.

Dengan kataz lain hanja seba-
gian ketjil sadja dari anggota ki-
ta iang mendapat pedidikan se-
tjara sistimatis.

Perspektif2 kita menuntut per-
baikan jang radikal dalam hal
ini.

Kita tengah berusaha untuk
melaksanakan kemtir:gkinan per-
alihan ke Sosialisme setjara da-
mai"

Ini menjangkut pembangunan
suatu Partai r:Iarssa jang ber-
anggotrakan pululan atau ratus-

an ribu. Sebal'iknja ini m,€ng-
adlukan masaalah pendid;kan
Marxis rnereka.

Seperti dapat kita pahami de-
ngan mudah sekarang peralihan
setjara darnai tidaklah berarti
tidak adanja perdjuangan klas.
Sesungguhnja ia bisa sangatr ta-
diam, hanjalah bentuknja sadja
jang berubah ; dan selaiu ada
bahaja kaum imperialis akan
rnengobarkan kekerasan bahkan
sesudah tertjapainja kemenang-
an jang tiada berdarah.

Berbitjara setjara umum, trLa.-

kin tjepat kita bertambah besar
dan makin bertambah besar kita,
rnaka makin rendahlah tingkat
rataz daripada pengertian Marx-
iq

Kalau kita tidak menemukan
tjara untuk mendidlk semua ka-
wan klta sampai pada tingkat
tertentu, kita tidak akan mampu
mengkonsolidasr mereka dan

' besar kemun gkinannja mencl.apati
masalah2 intern rQartai tambahran
ada daiaru tangan kita apabila
ada perCjuangan Tung sengit dan
perubahanz jang hebat dalam si-
tuasi.

Ini adalal: merup'akan ke-
butuhan lang mendesak. Dlika
kita tidak mampu rnernberikan
pendidikan kepada beberapa ri-
bu, bagaimana kita akan bisa
mengurusi orang 100.000 ?

Untuk memenuhi kebutuhan
iiri kita berpendapad"-tugas jang
pokok jalah memperhatikaa ben-
tuk2 pendidlkan kita pada ting-
kat ini, bukann;'a mengandalkan
pada tindakan2 organisatoris.

Dinlatakan dalam beberapa
patah kata, politik pendidikan
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kita untuk bagian terbesar f,ari
anggcita haruslah : ,,teb-il rrefla-
rik, lebih lemas, lebih umum".

Kita sedang mengerdjakan se-
kumpulan tjeritera bergambar
film, pada mulanja dimaksudkan
anggota2 baru. Sesudah ditloba-
nja dalam lingkungan Jang ter-
batas, dan ternja-ta sukses, kita
perbaiki berdasarkan pengalarn-
anz,

Kita usulkan supaja t)eritaz
bergambar itu digunakan pada
tahun jang akan datang diselu-
ruh Part,ai sebagai benluk po-
kok pendidikan elementer pada
tingkat resort.

Akan ada tudjuh tjerita ber-
gamb'ar, masing2 merupakan ba-
gian dari pada satu seri, tetaPi
tjotjok digunakan setjara tersen-
diri-sendiri.

Tiga film jang pertama akan
membitjarakan ,,mengapa So-
sialisme itu mend;adi tudjuan
kita", dua berikutnja ,,bagaima-'
na mentjapai Sosialisme", dan
dua berikutnia lhgi ,,Partai ma-
tjam apakah lang diperlukail un-
tuk mentjapai Sosi,alisme?"

Film2 itu akan lebih menarik
bagi anggota2 daripada bentukz
sekarang.

Bisa diorganisasi dengan lebih
lemas - berdasarkan resor,t, da-
erah atau seksi, mana jang paling
tjotjok dengan keadaan.

Filmz itu harus lebih umum.
Berdampingan dengan bentuk
pendidikan massa. Di-setempat2
misalnia, dapat diiklankan dan
ditundlukkan dimuka umum, de-
ngan demikian membawakan ide2
kita jang pokok dimuka Raklat.

Tetapi jang paling pentin g ia-

lah mula-mula mengorgatrisasi
segenap penjokongz kita dengan
maksud menarik anggota2 baru.

Setelah selesai tjeritaz ber-
gambar itu harus dipegang seba-
gai pengantar pendidikan bagi
anggota2 baru kita. Meskipun
masih ketjil djumlahnja, namun
ini berdjumlah beberapa raltus
setiap tahunnja dan banjak dian-
taranja hilang karena tidak
mendapat pendidikan.

Berdasarkan pengaiaman ta-
hun jang akan datang nanti kita
akan mempersiapkan tjerita2 ber-
gambar baru.

Dalam seriz iang sekarang
akan ada kurangleblh 35 pemo-
tretan ditiap tjerita bergambar,
dan pemutarannja beserta ko-
mentarnja akan memakan waktu
71r djam. Sesudah itu bisa diada-
kan tanja-djawab dan diskusi
selama kurang lebih satu dlam
Iagi. Pengurnpulan uang jang
chusus akan diperlukan untuk
menutup ongkos tjefitaz bergarn-
bar dan projektor2.

Komentar sangat penting.
Tanpa itu, tjerita bergambar bisa
dluga menarik, tetapi tak akan
mempunjai isi ideologi dan oleh
karenanja djuga tak mempunjai
pengaruh perldidikan. Pada s€-
tiap tjerita bergambar akan di-
berikan komentar tertulis, dise-
suaikan dengan keadaan lotr<al

dan untuk membitjarakan kedla-
dian2 kemudiannja, tetapi garisz
pokoknja tuou:.1,ikuti.

Tetapi antara bentuk pendidik-
an ini dan pendidikan land;utan
dari kader2 kita, perl,u ada I'ang-
kah2 jang ber-tingkatz.
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Sekolahz pada hari achir ming-
gu (katakan 3 atau 4 kali seta-
hun) adalah tiara jang sangat
penting. Mempeladjari putusanz
Partai ,- sqperti putu,sanz Sidang
CC ini - gElngot penting dan tjo-
tjok bagi sekolahz sematjam itu.

Kemudian ada sekolah2 ming-
guan dan setengah-bulanan.

Beladjar sendiri adalah mdsa-
lah ;ang sukar. Permintaanz jang
samasekali sudah sePatutnja a'
kan sesuatu bentuk tuntun an te-
lah banjak diadiukan.

Misainla seorang kawan telah
tamat dari sekolah satu bulan.
Apu jang harus dia Pelad)ati?-Sudah- 

tentu ada bahan2 dan
masalah2 iang hangat. Kita se-

mua harus banjak beladjar da-
lam hubungan dengan kultus in-
dividu, misalnja.

Tetapi ,bagaimana dengan tia-
ra beladjar senditi jang sistima-
tis ?

Kita usulkan suPaja kawan
jang telah tamat dari sekolah
bulinan dan ingin melandjutkan
peladjaran diberi reltjana Pela-
djaran sekolah 3 liuTanan seba-
gai tuntunan bagi beladjar sc-
tjarc sistimatis selama suatu
djangkawaktu.-Rentlana 

peladjaran Sekolah
bulanan dapat djuga digunakan
bagi mereka iang telah tamat
dari sekolah2 mingguan, dan se-
terusnja' 

* * *

Masalah penting lainnja jalah
kesempatan jang digunakafl ur-
tuk sekolah2.

Setiap usaha harus dilakukan
untuk memetjahkan masalah2 ini,
karena sekolahz dilingkungan
tempattinggal adalah jang se-

baik2nja. Tetapi apabila terniata
tidak mungkin, kita harus meng-
usahakan supaja kawan2 dibe-
baskan dari sebagian besar tugas
mereka selama suatu diangka-
waktu sehingga mereka bisa be-
ladjar pada malamhari, sebagai-
mana mestinja di-sek6lah2 diling-
kungan tempattinggal. Pertjoba-
an2 menurut garis ini akqn dila-
kukan tahun j.a.d. di Sydney,
dan pertjobaan2 itu bisa dise-
suaikan dengan situasi di-tem-
p'at2 \ain.

Makaitu, untuk menjimPulkan
tugas2 pendidikan kita jalah:

1: Mendjamin supaja pendi-
dikan landjutan dari kaderz
berd;alan sesuai dengan
sembojan - rneflPerdalam
pengertian Marxis, mempe-
ladjari Australiar m€mper-
kuat semangad Partai.

2. Mendjamin supaja pendi-
dikan kita pada tingkat
resort dibuat lebih nleil&-
rik, Iebih hidup, Iebfr
umum.

3. Mendjamin adanja bentuk2
pendidikan iang ber-ting-
kat2 diantara dua bentuk
pendidikan.

4. Ivlentjari dialan untuk
mengatasi kesukaran-kesu-
karan praktis dalam tjara
kaderz mengikuti sekolahz.

***
Masalah pokok jang ketiga ia'

lah pekerdjaan kaderz ltita. Pe-
kerdjaan kaderz kita masih harus
dikatakan berada pada tingkat
jang rendah. Biarpun begitu da-
lam tahun jang lalu telah ada
langkahmadlu ;ang niata.

Dalam Konferensil Negara
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bagian, Distrik dan Seksi, dan
dibeberapa resort, telah dikemu-
kakan berbagai aspek f,ari masa-
lah kader.

Diskusi tentang Comitez jang
baru dipilih mengenai siapaz Jang
harus mendladi dewan harian,
bagaimana seharusnja pembagi-
an kerdja, dan bagaimar& rrefl€-
tapkan tugas2 kawanz menupakan
tjiri jang disambut dengan segala
senanghati.

Di Melbourne dan Sydney te-
Iah banjak dilangsungkan reor-
ganisasi dan meskipun ada keku-
rangan2 namun metodez jang di-
pergunakan itu telah merupakan
suatu kemadjuan.

Seksi Sydney Selatan tel,ah
mendapatkan beberapa peng-
alaman iang berharga.

Laporan lengkap tentang ini
semua sudah dimuat dalam Re-
view bulan Desember, tetapii sa-
ja ingin mengemukakan apa jang
menurut pendapat saja mendladi
sebab pokok daripada suksesz
kawan2 Sydney Selatan.

Pertama: Sesudah djadi lebih
iedar akan masalahnja, mereka
mengurusnja. Tetapi mereka
mengurusnja if.u selama dalam
memetjahkan masalah2 pol;tik
praktis jang mereka fiadapi, dan
tidak setjara terpisah dari ffLo,-

salah2 tersebut.
Kedua: Mereka berpendapat,

bahwa untuk mengurus masalah
kader, mereka harus mengatasi
metode2 kerdia jang birokratis,
dan mengembangkan metode2
perseorangan dan ,,garis massa".
jang mereka lakukan.

Ketiga : Mereka merentjana-
kan diskusi mereka tentang ka-

der - jaitu membuat daftar. Te-
,tapi mereka tidak mengik,uti
daftar itu setiara mekanis, te-
tapi menggunakannja sebagai
tuntunan apabila sel.ama dalam
pekerdjaan jang aktuil datang
kesempatan' atau kebutuhan.

Misalnja, mereka dluga harus
mengatasi ketjenderungan meng-
abaikan masalahz pekerdjaan
massa. Dewan harian mendisku-
sikan pekerdjaan massa dari
ang'gotaz dewan harian. Kalau
mendiskusikan pekerdjaan ilras-
sa dari resort atau lapangan pe-
kerdjaan tertentu mereka menju-
ruh bitlara kawan jang bertang-
gungdjawab. Dengan maksud
untuk mengudji mereka memba-
gi kaderz mereka kedalam ting-
katz jang ber-lain2an, dan rl€-
ngurus pendidikan kaderz de-
ngan sistimatis sesuai dengan ke-
butuhanz Partai dan kaderz itu
sendiri.

Dalam mengerdjakan sefiiuor
nja ini mereka sudah tentu lrrerr-
peroleh pengertian jang lebih
bersifat pribadi mengenai kader2
mereka dan masalah2 ideologi
serta materiil iang mereka ha-
dapi. Mereka 

.beladyar 
menilai

djasa kawan2 dan menghormati
pendapatz mereka. Pimpinail me-
reka mendladi lebih konkrit dan
kurang birokratis, karena ia ber-
dasarkan penelaahan dan kon-
sultasi jang sungguhz. Prestise
Seksi Comite dan Dewan Hari-
an naik.

Kita semuanja dapat beladlar
banjak dari pengalaman mereka
itu.

Pengalaman2 positif jang saja
telah sebut itu mempersiapkan

163



mentjari sesuatu djalan di-
seputarnja. Tetapi tidak ada
satupun, djadi kita harus
menghadapinja dluga.

trni harus konkrit. Kaderz
mempunjai nama. SiaPakah
mereka itu ? Bantuan apa
jang mereka perlukan ? Sek-
torz mana jang Perlu diPer-
kuat ? Setiap organisasi Par-
tai harus berfikir dalam hu-
bunganz ini.

2. Iv{engenal kader2 kita ,- se-
gi2 kuat dan kelemahan2 ser-
ta masalahz mereka.

Ivlengetahui soal2 ini, de-
ngan bekerdja sendiri de-
ngan mereka dan menindjau
pekerdjaan jang mereka Ia'
kukan, oieh pihak organlsasi
Partai lang bertanggungdja-
wab.

Hanja dengan dialan de-
mikian dapatlah diPeroleh
suatu pengetahuan jang rle-
triputi segaia segi tentang ka-
der, dan berdasarkan Penge-
tahuan ini dapatlah diadakan
seleksi dan diberikan ban-
tuau.

3, [4enaruh perhatian Pokok
kepada soal2 ini apabila me-
nindjau pekerdjaan kader2,
atau mempromosikan mereka:
* kesetiaan k-ePada Partai
dan klas buruh jaitu ke-
kuatan pendirian klas dan se-
rnangat.Partai,* apakah masalah pekerdjaan
massa mengambil pusat per-
hatian mereka,
" apakah tjara-kerdja mereka
sesuai dengan garis massa
kita, meminta pertimbangan
kepada Rakjat dan anggota2

t6*

dasar' untuk madju selangkah
bagi seluruh Partai.

Masal,ah kita bukanlah
mengumpulkan sernua bahan2 jg
bisa didapat dan samasekaii di-
serahkan kepada organtsasi2
Fartai. Itu hanja akan merirbt-
ngungkannja sadla.' Masalah kita lalah menemukan
langkah jang bisa diambil oleh
seluruh Partai, dan tanPa meo-
djadi rnekanis, memusatkan Per-
hatian untuk mengambil langkah
itu.

Untuk ini kita harus menggu-
nai.an pengalaman2 kita sendiri,
terutama pengalaman2 SydneY
Seiatan.

Pertama-tama ialah memberi-
kan definisi jang lebih konkrit
apa jang kita rnaksudkan dengan
politik kader itu.

Kedua mengusulkan langkah
jang praktis untuk melaksana-
kannja.

Dalam rnemberikan definisi
daripada polltik kader kita, kita
tidak ibermaksud membitlarakan
rnasalahnja itu dalarn2, tetapi ha-
nja hendak rnengemukakan hal2
pokok jang harus mendaPat Pet'
hatian kita sekarang.

Kita merasa ada emPat Pokokr
t. Pentingnja kader. ]aitu Peng-

akuan bahwa pekerdjaan jang
rnadju baik ditiap lapangan
adalah bergantung pada pe'
ngembangan kaderz jang tjo-
tjok.

trni kedengaran begitu te-
rang dengan sendirinja se-
hingga tidak perlu dinlatakan
lagi. Tetapi'tugas itu mem&-
kan waktu lama dan suktrr
dan sering kita berichtiar



Partai dikalangan mereka be-
kerdfa.

4. Bahwa birokrasi harus djuga
diurus dengan membebaskan
kaderz jang terlalu sibuk dari
sementara pekerdjaan ffIere-
ka. Ini menuntut pentjarian,
bantuan dan kepefiiaiaan pa-
da kawanz baru.

Misalnja, kawan2 Victoria
harus mengatasi sistim organisasi
jang birokratis jang nampak se-
lama pemeriksaan seksi.

[.azimn)a Sekretaris resort ti-
dak bisa tidak mendladi anggota
Seksi Comite, Sekretaris Seksi
mendjadi anggota Comite Metro
dan seterusnja. Ini mengakibat-
kan kesibukan dan birokrasi.

Selama ini lebih dari 100 ang-
go,ta baru telah dipromosikan
dengan sedar.

Dewan Harian baru Negara
dari N.S.W. dengan sedar menr-
bebaskan kawan2 dari tugas2 dan
menjebarkan mereka lebih banjak
dikalangan anggotaz dewan hari-
an dan Comite.

Langkah praktis apakah iang
harus diambil ?

Kita usulkan supaja Comite
Partai membuat dafrar dari ka-
derq iang terpenting dibawah
pimpinan mereka cian mem,bagi
mereka mendiadi dua atau tiga
tingkat.

Kemudian, mendjamin bahrn,a
kawan2 ini mengikuti sekolahz
jang tjotjok bagi tingkat mereka,

Ini telah didyalankan di Syd-
ney Selatan, dan djuga di Qeens-
land, dimana sebagai hasil pe-
kerdjaan jang didialankan de-
ngan baik, dua-pertiga dari Co-
mite Negara bagian dan Comite

Distrik Brisbane, 40% dari Co-
mite Distrik Townsville, dan se-
pertiga dari anggotaz Seksi Co-
mite telah mengikuti sekolah2 bu-
lanan selama 1B bulan jang ialu.

Sesudah memutuskan soal2 ini,
organisasiz Partai harus lreffie-
riksa pekerdjaan tiaip kader. Ini
harus dilakukan dengan tiata
iang tjotjok dengan Pekerdjaan
iang njata dan djangan berten-
tangan.

Empat pokok terutama timbul
dengan sendirinla :

* Ketika memilih dewan ha-
rian dan menetapkan tanggung-
dlawab2 untuk Comite2,* Ketika pekerdjaan jang di-
lakukan kawan itu ,,wadiar" dt-
tindjau karena tuntutan situasi,
atau ketika menindjau suatu kam-
panje,* Ketika kawan2 ganti peker-
djaan,* Ketika seorang kawan
kembali dari sekolah.

Metode mendlalankan pem,i-
riksaan atas pekerdjaan kaderr
sedemikian itu haruslah ada pada
umumnja bagi kawan2 tg ber-
sangkutan mempersiapkan suatu
statemen ;'ang menindjau peker-
diaan serta aktivitetnla sendiri,
untuk didladlkan dasar bagi dis-
kusi kolektif oleh dewan.,harian
dari organisasi Partai jang tep
tentu (tidak praktis lagi bagi
Comite seluruhnja untuk melaku-
kan hal ini, tetapi hasil2nja harus
dilaporkan setjara singkat). Da-
larn mempersiapkan sebuah sta-
temen kawan itu harus terutama
mentjari pandangan2 kawan2
jang bekerdja ber-samaz dia, dan
menggunakan sebagai tuntutan
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musatkan perhatiau Pada Penga-
laman2 negatif.

Soal2 dan peladjaran2 akan
rnendladi lebih tadjam dlika kita
tidak sadja mengemukakan ke-
salahanz jang paling terseba't, te-
tapi djuga mempopulerkan S€-

bagai kontrasnja tjontoh2 jang
madju jang terdapat selama Pe-
ngalaman ,t":::.

Disimpulkan, dladi tugas2 kita
dalam pekerdjaan kaEler jalah -
1. Menggunakan emPat Pokok

politik iang iligaris sebagai
pedoman pokok dalam peker-
dlaan kader sekarang.

2. Membuat daftar2 dari kaderz
jang terpenting dalam get]aP
organisasi Partai dan Seksi2
keatas.

3. Menggunakan daftarz ini se-
bagai basis untuk memilih
kawanz bagi pendidikan lan-
djutan.

4. l,llengg,rnakan daftar2 iui se-
bagai pedoman untuk diskusi
jang berentjana daii para pe-
tugasz kader apabila dengan
sendirin;a datang kesempatan
selama pekerdjaan.

Kawan2 I -Kita tidak terbawa
dalam kesombongan jang ber-
malas2an kalau kita menjat-akan
bahwa pada suatu hari kita pasti
akan mendladi Partai pimpinan
didalam negeri.

Kita njatakan itu dengan pe-
ngetahuan jang jakin, karena So-
si,alisme sadlalah jang dapat me-
nretjahkan perten tanganz kapita-
Iisme dan memenuhi keinginanz
Raklat Australia untuk hiduP
jang lebih baik; dan kita adalah

1,66

einpat pokok jang sudah disebut-
kan itu.

Menggunakan sifat hiduP {an
inisiatif dalam pekerd;aan adalah
istimewa pent'ingnja sehingga
seber,apa banjak jang diker-
dlakan itu sesuai dengan ke-
mungkinan2. Selandjutnla tun-
tunan dan bantuan jang k,cnkrit
bisa didapatkan dari Komisi Ka-
der dan Pendidikan.

Selain "k,,;"; sematjam ini,
dimana sadja kita bitlara tentang
perhatian terhadap kader2 se-
oran92, selalu terdapat soal -Pen-
didikan, selama memikirkan Per-
soalan2 jang dihadaPi Partai.

Jung pokok disini ianah rr€rrl-
pertinggi tingkat ideologi dari
diskusi2 ini sehingga pendidikan
kawan2 kita mendladi iebih men-
dalam dan lebih tjepat.

Tiara2 utama untuk rnentjapai
ini jalah *
- * Mengemukakan dengan Ie-
bih dlelas prinsip' jang tersang-
kut dalam soal chusus, sehingga
tidak hilang dalam kabut soal2
belakang sebagaimana sering
terdjadi;

* Menaruh perhatian utaraa
kepada mendlelaskan masalah2
jang tersebar luas;

* Menganalisa pengalaman2
jang baik dan jang buruk.

Disini harus ditlurahkan lebih
banjak perhatian kepada penga-
laman2 lang baik daripada di-
rn,aktu jang lampau. Saja rasa
dalam Statemen Politbiro ten-
tang Pekerdjaan Seksiz Comite
sampai pada batas fertentu ter-
dapat kekurangan irii, terlalu me-



satu2nja Partai jang mengabdi-
kan diri pada tufiuan Sosialisme.

Hukumz perdjuangan klas me-
nuntut supaja Partai Komurlis
jang bersatu dan kuat memimPin.

Kita njatakan ilii semua de-
ngan bangga tetapi kita njatakan
ini diuga dengan rasa rendah
hati dan tanggungdiawab kepada
Raklat kita.

Kita harus serasi 'dengan tu-
gas.

Dan untuk bisa serasi kita

*

(sambungan hal 155).

Partai rnenundjukkan perhatian
pada djalannja tatahukum dan
sungguh2 mengawasi anggota2
Partai guna mendjamin supaja
mereka mematuhi undangz ne-
gara, maka akan terdjaminlah
penguatan lebih landlut daripa-
da tatahukum demokrasi Rakjat.

Kawan2, tatahukum demokra-
si Rakjat kiia, seperti djuga pe-
kerdjaan kita dl-lapangan2 lain,
telah berkembang setindak dt-
mi setindak dan diletakkan di-
atas das ar jang kukuh dibawah
pin:,pinan iang tepat dari Cen-
tral Comite Partai dan Kawan
Mau Tle-tung. Dalam Iapangan
ini, sebagai hasi! pengalaman
revolusioner jang kaja dalam

rnasa jang lama, kita mempu-
njai sedjumlah kader dengan
pengalaman praktis. Dengan
Kongres ke-VIII Parti ini, djika
kita dengan surrggun2 menjim-
pulkan pengalaman kita, ilrerrre-
riksa kekurangan2 kita dan me-
ngetjam sub;ektivism,e dalam
ideologi dan birokrasi dalam
tjara-tjara kerdla kita, iakinlah
saja bahwa tf,tahukum demo-
krasi Raklat, dibawah pimpinan
Partai, akan memainkan pera-
nan jang lebih besar lagi dalam
tirdjuan besar pembangunan
sosialis negeri kita dan dalam
perdjuangan untuk men?jamin
didjalankannja Konstitusi kita
rdengan sepenuhnja.
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harus mengembangkan inti kader

iang selalu berkembang jang
mampu memimpin Perdjuangan
untuk mengalahkan kaPitalisme
dan kemudian mengatur negeri.

Untuk ibisa serasi kita harus
membangun Partai iang besar
dan kuat jang setiap anggotanja
dengan sepenuhhati mengabdi
kepada klas buruh dan dalam
aksi2nja berpedoman kepada a/
djaran2 agung Marxisme.

Klta tidak akan gagal.



Swra;t, Penting JanS l)lsannputlsa,rr.
oleh, L,C. Plrectes Kepud,u Central Canoi,te

Po,;rta,i Koncrr,lr,is Bra,,zilic Tentesng MasuEah
Sifunsi Folitik

Berkeruaan dengan d,iskusi jang d,itimbulkan oleh naskah

Resolusi Central Comite Partai Komunis Brazilia, surat
berikut jang ditulis oleh Sehretaris Djenderal, L.C, Prestes,

telah diterima oleh badan itu:

Kepada Central Comite :

Kawan2 jang tertjinta,
Partai kita telah memulai su-

atu diskusi jang iuas tentang
banjak masalah serius jang dike-
mukakan dalam naskah Resoh:-
si kepada Central Comite ba-
ru2 ini. Achirnja kita akan nl€ll-
diskusikannja. Saja iakin, bah'wa
ini memberikan alasan kepacla
kita semua, anggota2 Partai, un-
tuk rnerasa puas dan gembira.

Saja dengan gairah menjetu-
cllui berdiskusi, dan saja jakin
bahwa itu akan merupakan su-
atu langkah jang penting dalam
proses perkembangan Partai ki-
ta,, tetapi sekalipun demikian,
saja merasa bahwa ke,wadiiban
sajalah untuk mei, jatakan kehe-
ranan dan kegusaran terhadap
statemen2 tertentu jang flufi-
tjul dalam diskusi dalam pers.

Tidak bisa dibiarkan bahwa
dengan dahh diskusi setjara be-
bas suratkabar2 jang telah di-
organisasi dengan uang Raklat
dan jg dengan pengorbanan2 jg
besar selalu membela ke-

pentii:gan2 Rakjat, klas buruh
dan Partai. pimpinannja, seka-
rang digunakan sebagai alat
rrntuk menjerang Sovjet LJni,
rnentjoba menjamakan kesa-
lab,anz jang dibuat dalam per-
djuangan jang sangat sukar
dan berat untuk pembangunan
Sosialisme dengan ked;a.lratan2
burdjuasi jang membela kepen-
tingan2 dan hak-istirnern,az rne-
reka. Saja tidak sangsi bahwa
ini djuga penciapat Partai ki-
ta, kias buruh dan dari keku-
atan besar negeri kita lang se-
karang berdjuang untuk ke-
merdekaan, kebebasan dan ke-
madjuan,

Niatalah bahwa kita sekarang
l:erada dalanr permainan kata
jang rnenjesalkan dan berbaha-
ja.

Kita berdiskusi tidak untuk
kepentingan diskusi, untuk
omong2 begitu sadja; kita ber-
diskusi karena tahu bahwa dis-
kusi ini akan membawa hasil
bertam,bah kuatnja Partai, ber-
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jang termasuk dalam Prograar
Partai kita sedang menarik
golongan' iung- sangat luas dari
penduduk negeri. Ber-sam a2 de-
ngan sukses2 kita iang niata,
kita tidak bisa tidak mengakui
bahwa didalam barisan kita ma-
sih bertjokol kesalahanz dan ke-
keliru"bne iq tertentu, dan kesa-
lak# ini'frarus disoroti dengan
se-giatznja sehingga bisa dlle-
njapkan. Terutama saja tun-
djukkan adanja pelanggaran
te'rhadap prinsip2 Leninis me-
ngenai Partai, adanja pemba-
tasan2 jang merintangi demokra*
si dalam kehidupan intern Par-
tai, dan dluga metode2 pimpin-
an jang tidak benar, metode?
main perintah, jang digunakan
dari atas sampai fiebawah da-
lam seluruh Partai.

Saja jakin bahwa untuk rilu'
ninggikan aktivitet daiam baris-
an2 kita ketingkat jang lebih
tinggi wadliblah rneluaskan de-
mokrasi dalam kehidupan Par-
tai, memperbaiki pimpinan ko-
lektif, melakukan perdjuangan
jang sistirnatis melawan setiap
dan segala pelanggaran terha-
dup prinsip2 Leninis mengenai
Partai, menggunakan kritik dan
selfkritik dalam tingkat jang
lebih tinggi dan senantiasa ilr€r-
dorong kritik dari tTngkatz 5a-
wahan. Semua anggota Partai
harus berhak ikutserta dalam
drskusi ini dan harus merasa be-
bas untuk memberikan penda-
pats mereka tentang semua s,o-

al, dengan demikian memba-
rigun perdjuangan pendapat ig
hidup dan membawa hasil, meng-
kritik pemimpin2, terutarn a mere-
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tambahnja pekerdjaan kita, ber-
tambah langsungnja hubungan
kita dengan massa, dan ber-
tambah baik dan efisiennja pim-
pinan atas perdjuangan Raklat
kita. Lenin mengatakan bahwa
,,kita bukanlah suatu perkum-
pulan diskusi". Dalam pertukar-
an pendapat, dalam kritik serta
selfkritik, dan achirnja, cialam
diskusiz kita, kita se-kali2 ti-
dak boleh melupakan arti iar,g
sangat dalam dari kata2 Lenin
itu. Diskusi, diantara kita, ha-
rus dituntun oleh organisasi jg
kewadlibannja jalah memimpin
seluruh perkembangan Partai.
Bagi kita, kaum Komunis, disku-
si adalah suatu keharusan da-
lam proses iperkembangan kese-
daran politik Partai, Iiemampr-r-
annja untuk dengan tepat menje-
Iesaikan masalah2 obiekfif dan
memperkuat keteguhan dan per-
satuannja, namun tak lupa
memperdjuangkan tudjuanznja.

Partai kita telah menempuh
dialan pandjang iang penuh de-
ngan aksi2 heroik dan kesetia-
an jang tak-terpatahkan terha-
dap klas buruh dan Rakjat. Ki-
ta tidak pernah menurunkan
pandli kita dan benarlah baE-
wa kita mewakili kekuatan jang
menentukan atas nasib Brazi-
Iia. Sesudah berachirnja perang-
dunia kedua kekuatan kita te-
lah banjak bertambah besar,
pengaruh kita dikalangan rnas-
sa Raklat pekerdja meluas dan
tingkat kesadaran anggotaz dan
pemimpin2 Partai telah me-
ninggi. Perdluangan melawan
penindas Amerika LItara - sd-
lahsatu tugas jang terpenting



tai itu sendiri. Kewadiiban Cen-
trai Comite-lah untuk mentjiP-
takan sjaratz suPaja tidak ada
rasa takut pada diskusi daiam
seluruh Partai, tetaPi bersama-
arl dengan itu dluga ia harus
memimpin diskusi itu, artinia ti-
dak Uoiet, membiarkan, dibalik
dalih kebebasan berdiskusi nIU-

suh bisa mendaPat sendjat?t Ta-
kaitu, saja berseru kePada ka-
lian, kawan2ku iang tertjinLa'
iakinilah bahwa kawan2 akan

sependaPat dengan saja- bahwa
roil, prinsip jang berikut .ini
harus 

-diperhatikan dalam dis-

kr.isi kita.

1) Tentang Internasionalisme
Proletar

Partai kita adalah Partai klas

buruh. Kita adatrah kaum inter-
nasionalis, Kita diPersatukan
oleh segenaP otot tubuh kita de-

;;;; #r* ir.uh dan penduduk
ialnq tertindas diSemua negeri
*.I"u*u, penghisaP dari semua

bangsa. Itulah sebabnja maka

kita adalah kaum Patriot iang
calinq konsekwen. Dalam kedii-
dukai mereka sebagai kaum
patriot jg sed;ati, dan karena
ilegitu rJtiutu sistimatis di-ke-
diifl, kaum Komunis Brazilia
selalu berdjuang melawan na- I

sionalisme burdjuis, melawan
isolasi-isme dan sovinisme nasi-
onal, melawan kosmoPolit-isme
jang menghaPuskan hak2 nasi-
.rru"i, dan berusaha naendidik
proletariat dalam sernangat se-

tia kePada internasionahsme
proletar, dalam semangat mem-

tantu bangsaz iang berdjuang
untuk kemerdekaan nasional
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ka )g mempunjai tanggungdja-
ru',ab lg paling besar dan Paling
berpengalatnan.

Saja menginsjafi diuga bahu'a
diskusi ini akan sangat memban-

tu mendorong Perdjuangan ffi€-

lawan subjektivisme dalam ba-

risan2 kita, dengan mem\4:antas

pemindah"" r"T:lXT,l. _#l:negeri set jara
,rgl**un setjara doktriner B1effi'

buta, setjara obat jan-g rrle -

niembuhkan segala Penjakit' Ber-
uu*ru, itu djuga ia akan mel1-

dorong perdjuangan meiawan

sektarisme jang din;atakan da-
lam barisanz kita terutama de-

nqan sentralisasi jang ber-trebih2-

ui, lrng membuat kita terisolasi
dari *urru, jang rnembikin sukar
pekerdjaan kolektif didalam or-
ganisasi Partai.

Oleh karena itu, saja menjam-
but diskusi jang teiah dimulai
daiam Partai kita. TetaPi diu-
ngan lupa bahwa Partai kita di-
ttintun oleh PrlnsiPz Marxis-Le-
ninis. Makaitu, diskusi setjara
luas dan bebas jang dibuka
oleh Partai, haruslah berdasar-
kan prinsip2. Kita se-kali2 tidak
bisa memberikan hak kePada si-

apapun untuk mempropaganda-
kan dalam Partai ide2 dari mu-

suh klas. Dlahatlah dlika, dihe-
lakang kedok diskusi setjara he-

bas, pers jang diorganisasi. un-
tuk menguUai kePada Raklat'
mendidik mereka dalam Poli-
tik mendjadi alat iang membi-
ngungkan dan bukan-Pendidlk
nit;it. Central Corniie tidak'bi-
sa melepaskan kedudukann)a
sebagai satu2nja Pusat -dengan
tiadJ meiemahkan dasar2 Par-



mereka dan gerakan proletar
sedunia. Kita ulangi dengan
bangga - sebagaimana dise-
butkan dalam naskah Resolusi

- tradisi kesetiaan kita kepada
internasionalisme proletar, pe-
njokongan kita setjara teguh
dan aktif kepada SOvlet Uni dan
negeriz sosialis lainnja. Kita
mengakui Partai Komunis Sov-
iet Uni sebagai Partai pertama
jang memimpin pembangunan
Komunisrne. Adalah dengan ber-
satu erat dengan proletariat jg
diaia dari Sovjet Uni jang besar
dan negeri2 sosiaiis lainnja
clan hanja dengan dlalan de-
mikian - bahwasanja kita akan
dengan sukses mernimpin per-
djuangan Raklat kita melawan
penindasan imperialis dan bah-
wasanja klas buruh negeri
kita akan menang. Persamaan
diantara semua Partai2 Komu-
nis dan Partaiz Pekerdja berar-
ti penggunaan saling-kiitik se-
t"jara persaudaraan, tetapi sd-
Iing-kritik itu tidak bisa m€ro-
sot mend;adi antjaman terha-
dap internasionalisme proletariat
dengan tiada serius merugikan
gerakan buruh sedunia, dan diu-
ga tidak bisa membuat klta lu-
pa akan kenjataan oblektif bah-
wa Sovjet Uni beiada dimuka
Raklat jang berdjuang untuk
perdamaian, demokrasi dan So-
sialisme. Makaitu tidaklah bisa
dibiarkan bahwa dalam barisan2
kita dan dalam pers jang diba-
ngun dgn uang Rakiat muntjul
seranganz apapun dluga terhadap
Sovjet Uni dan Partai Komunis
Sovjet Lf,ni, menentang benteng

Sosialisme didunia dan nreflen-
tang Partai jang mernimpin pem-
bangunan Komunisme.

2) Tentang Pembelaan Marx-
isme-Lexdnisme,

Kita adalah kaum Marxis-Le-
ninis, Diskusi dalam barisan2
.kita .seharusnja berhubungan
dengan doktrin kita, dengan apa
jang telah ditulis oleh buku2
klasik, dengan segala sesuatu
jang telah dihasilkan oleh Par-
tai kita sendiri, tidak peduli ba-
gaimanapun dluga ketjilnJa, se-
lama berdirinja. Sedlak didirl-
kannja Partai kita, kita selalu
berdjuang untuk menje,barkan
Marxisme-Leninisme dinegeri ki-
ta dan kita telah berusaha * ber-
usaha dengan diudiur sesuai de-
ngan ketjakapan teori kader2 ki-
ta menggunakannja dengan
tepat dalam menganalisa dan
rnemetjahkan masalahz Rak;at
Can negeri kita. Karena kita ka-
um Komunis, maka kita adalah
orang2 jang beraksi, kita harus
memimpin perdjuangan Rakjat
kita untuk kemerdekaan nasion-
al, untuk demokrasi dan untuk
Sosialisme. Untuk melakukan
tugas2 praktis ini perlulah ka-
cier2 Komunis djadi mengetahui
dengan sempurna teori revolu-
sioner dari klas burull. Marxis-
rne-Leninisme kalau dimengerti
dan digunakan dgn te,pat sebagai
penuntun aksi dan bukan seba-
gai dogma, adalah satu2nja jg
bisa memberikan pemetjahan ig
tepat pada masalah2 Brazilia.

Lenin mengatakan bahwa te-
ori Marx adalah mahakuasa, ka-
rgna ia exakt. Karena ia sendja-

t7t

I



ta jang terbaik dari Proletariat
dalam.perdjuangan mereka un-
tuk pembebasan, maka ia dise-
rang oleh rnusuh2 kita. Disam-
ping itu, sebagaim arra dinlata-
kan Lenin, teori Marx membang-
kitkan dalam dunia iang ber-
adab permusuhan dan kebentji-
an jang amat sangat terhadaP se-
gala ilmu burdjuis, Dladi, tidak-
Eh bisa-dibiarkan bahwa di*2"
lam Partai kita dilantjark&n se-
rangan2 menentang teori Pro-
letariat dan bahwa pers Rak;at
membawa selundupan2 musuh2
klas. Kita harus beladlar dan
mengenakan deng an tePat teori
Marxisme-Leninisme pada sia-
rat2 sediarah jang cfiusus dari
negeri kita. dan kita harus
mendjaga teori proletariat de-
ngan penuh kejakinan bahwa tu'
djuan kita tak bisa dikalahkar,
dlika kita tetap setia PaEa dok-
trin F"llarx dan Lenin.

3) Tentang Fenrbelaan Partai
dan Prinsipznia.

Untuk rnernbebaskan Brazitria

dari penguasaan imPerialis, agar
rupuiu Raklat kita bisa sukses

daiam perdjuangan mereka uo-
tuk kemerCakaan,'kemakmurail
dan kemadjuan sosial, wadjib-
lah rnempersatukan kesekita'r
klas buruh kekuatanz Patriotik
dan demokratis jang se-luasr-
nja dalam masjarakat- Brazilia'
Inilah tugas sedjarah Partai kita
sebagai barisandepan klry bu-
ruh.'Tanpa kemamPuan Partai
untuk bertindak benarz sebagai
kekuatan ,,barisandePan" iarlg
mempersatukan, tidaklah mung-
kin untuk'.mengorganisasi geta-

kan patriotik dan PoPuler iang
luas ini. Dladi Partai kita harus
merupakan satuznja bloa dida-
lam mana semua anggotanja tet-
ikat oleh satu kemauan oleh ke-
satuan aksi dan oleh disiPlin jg
keras, jang diterima setjara su-
karela.. Sebagai abdi Rak;at,
Partai adalah bentuii organisa-
si jang tertinggi diantara semua
organisasi klas buruh, dan ia
merupakan pendjelmaan dariPa-
da rnataramtai2 jang memPersd-
tukan detasemen,,barisandePan"
klas buruh dengan maisa luas
R.aklat Brazilia. Meskipun demi-
kian, dlika kita hendak rnerna-
inkan peranan jang me.aentukan
dalam kehidupan politik nege-
ri, kita tidak bisa meniadakan
dernokrasi drdaiam Partai. Kita
harus menjingkirkan sep2 dan
perantara2 perseorangan dari
j:a,risan kita, dau ini akan meng-
akibatkan diketemu-kannja hu-
bungan jg baik antara demokra-
si dan sentralisme, antara kebe-
basan clan disiplin. Tetapi ini ti-
daklah berarti bahwa kita harus
mernberikan kelelu,asaan dika-
langan kita aJ<an nihiiisme da-
Iam tjara berorganisasi, dan
a:rarliisme kenineratan kaum in-
telektuil burdjuis, ;ang bagi me-
reka, menurut Lenin, ,,segala
organisasi dan segala dlsiplin
proletar adaiah perbudakan fe-
odaI".

Kita tidak bisa mengizinkan
prinsip2 orclanisasi kita dilang-
gar atas nama pendemokrasian
kehidupan Partai jang tidak bo-
ieh tldak diperlukan. Peraturan2
Konstitusi Partai tetaP berlaku
dan harus dihormati selarna kon'
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stitusi jang sekarang tidak di-
ubah. Meskipun daiam aspekz
tertentu konstitusi itu tidak 1,a-

gi sesuai dengan kebutuhan2 se-
karang, namun konstitusi itu
adalah undangz intern Partai.
Djuga bidjaksanalah untuk me-
ngingat dalam membela Partai,
bahwa kita adalah Partai jang
bekerdja dibawahtanah. Diba-
wah keadaan2 ini, perlulah
memperhatikan perimbangan ig
menradai antara sentralisrne dan
demokrasi. Kita djangan lupa
bahwa Partai kita hidup dan
bertindak didalam sebuah masja-
rakat dimana berkuasa ideologil
jang merugikan proletariat, dan
bahu.a ia harus membela dlri
untuk mentjegah penjebaran idez
musuJr dalam dirinja sendiri.
Partai tidak bisa tidak mesti
mempunjai kewaspadaan klas.

Dalam distr<usi jang telah kita
mulai, tidak bisa ada serangan2
set;ara terbuka ataupun' setja-
ra tertutup terhadap Partai dan
prinsip2nja, serangan2 jang ditu-
dlui<an untuk meliliwidasi Par-
tai. Central Comite berkewad;ib-
an rnendjaga kepentinganz Par-
tai dengan penuh perhatian,
tepat pada r,vaktunja rnengambil
langkah2 jang perlu untuk mem-
buat diskusi ini suatu alat jang
akan mernbantu mengkonsolida-
si persatuan Partai disekitar pu-
satnja iang satu, jaitu Central
Comite itu sendiri.

Pendirian Central Comite jang
tegas dan teguh dalam membe-
la soal2 ini pasti akan memban-
tu mernperkuat kervibawaan pim-
pinan meninggikan tingkat dis-
kusi dan menempatkannja di-

dialan jang benar jang akan nre-
nudj,u penguatan Partai ilan per-
baikan segenap pekerdjaan kita.

Pendirian Central Comite jg
tegas dan teguh dalam membe-
la prinsipz akan mengacihiil ke-
katjauan iang ditloba ditimbul-
kan didalam barisanz kita oleh
musuh, dan mengachiri kebi-
ngungan jang dirasakan oleh
banjak teman2 kita, dan pasti
akan membantu rnemperkuat
aktivitet Partai se-hariz dalam
perdjuangan jang teguh untuk
melaksanakan politik praktis-
nja, jarg intinja digarnbarkan
dalam Naskah Resolusi Cen-
tral Comite. Kita tengah
mengalami situasi jang seri-
11s dan sukar. Dimana kaum
kolonialis Perantjis dan Ingge-
ris rnentjolba rnenegakkan kem-
bali kekuasaan imperialis di
Tisrur, agenz jang dibaiar oleh
kaum imperialis Amerika rfle-
n)erang kekuatan2 Ra,kjat Ci
Hongaria dan rnentjoba fiIemu-
lihkan kapitalisme. Dinegari
kita, kekuatan, ]^ng sangat re-
aksioner jang dipimpin oleh
agen jang terkenal dari ffiono-
poliz Amerika, rnempergiat usa-
ha2 mereka untuk sekali lagi
mentjoba menghambat proses
penjatuan kekuatanz patriotik
dan demokratis, dan untuk
mendirikan diktatur teroris. Me-
reka menggunakan ketidak-pu-
asan Rakja,t karena ongkos
penghidupan jang terus naik
dan kesalahanz lain dari peme-
rintah sekarang, berkomplot dan
mempersiapkan suatu ,,kudeta"
melawan Raklat kita dan hasil
demokratis serta patriotik jang
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telah tertjapai. Sekarang, lebih
daripada jang sudahz, kewadjib-
an kaum Komunislah untuk
mem,bikin waspada bangsa Bra-
zilia dan mempersatukan fiier€-
ka melawan setiap pertjobaan
,,kudeta", menggiatkan rperdju-
angan dalam membela kedau-
latan nasional, kemerdek aan?
demokratis dan untuk mening-
gikan tingkat hidup kaum bu-
ruh.

Dalam pimpinan Fartai kita,
hendaknja kita mempunjai ke-
tjakapan untuk rnendidik ang-
gota2 bahwa diskusi itu adalah
merupakan bagian dari keseiu-
ruhan aktivitet kita, ia adalah
detik iang diperlukan dalarn
kehidupan Partai kita, ia harus
dilakukan untuk rnemper,kuat
Partai, untuk memperkuat per-
satuannja dan utk mernperbesar
efisiensi dalam melaksanakan
tugas se-hari2. Kita mendiskusi-
kan bertudjuan mengatasi ke-
kuranganz intern Partai, bertu-
djuan memperbaiki hubungan2
kita dengan massa dan semua
pe,kerdjaan massa kita.

Inilah pendapatz jang pada
hemat saia mend;adi keu,adjiban
saja untuk menjatakannja dan

untuk mana saja minta perhatian
badan pimpinan sarnpai pelak-
sanaan Kongres jang akan da-
tang. Saja merasa jakin bahwa
Central Comite akan mendja-
lankan kewadliban mereka dan
saja mempunjai kejakinan jang
tak-terbatas kepacia Partai ke-
seluruhannja, Rakjat kita trletr-
tjari pemirnpin jang bisa memim-
pin dan rnemberi petundjuk ke-
pada mereka daiam perdjuang-
an jang berat meiawan kekua-
saan imperialis untuk kebebas-
an, kemerdekaan dan kem adju-
an Braziiia, dan jang bisa ffreo-
dladi pemirnpin ini hanjalah
Partai kita. Pada saat ini, Iebih
ciaripada saat manapull djuga,
Pariai dipanggil untuk melaku-
kan peranan sedjarahnja. Inilah
jang diharapkan dari kita oleh
tenianz kita, klas buruh dan
Raklat kita.

Menegaskan sekali lagi bah-
wa persa,tuan disekitar Centrai
Comite adalah sesuatu jang su-
tji bagi semua kaum Komunis,
kusampaikan salamku jang tu-
lus ichlas kepada kawan2 kita
semoga sehat wal-afiat dan
sukses dalam pekerdjaan ilIer€-
ka.

L.C. Pres,tes
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Tentang Kebudaiaan

Singkatan pidato
Kawan Tjom .Iang dalarn l(ongres he-YIII

Fartai Komupris Tionghok

Penuiis2 dan senimanr kita te-
tap memelihara hubungan iang
erat dengan massa, dan berusaha
untuk menggambarkan dalam
karja rnereka kehidupan serta
perdjuangan Rakiat pekerd ja da-
lam zaman baru. Kemadjuan jang
menjolok telah tertjapai dalam
kesenian, kesusateraan dan lajar-
putih. Bentuk2 tradisionil dari
seni opera, rnusik, tari dan seni
lukis jang klasik dan lokal jang
sangat digemari oleh massa telah
dikemibangkan setjara luas dan
diperemadla lagi. Aktivitet2 mas-
sa diwaktu senggang dalam
kes,usasteraan dan kesenian
sedang dalam ramai2 dan giat2nja
diseluruh negeri. Kekuatan2 baru
terus muntjul dalam kesenian dan
kesusasteraan. Mempopulerkan
atau l,ebih tepat sungguh2 mende-
mokrasikan kesenian dan kesu-
sasteraan ini adalah gediala
jang belum pernah ada dalam
sedjarah kebudajaan negeri kita.

Dalam rneniiai penulis2 dan
senimanz ki,ta perlu disebutkan
bahwa mereka mentjapai banjak
dalam peke$;aan krea,tif mere-
ka dan mendapat penghargaan
Rakjat. Dipihai tain tidak ii.u
diingkari bahwa karjaz seni dan
sastera kita sekarang diauh ti-
dak mentjukupi tuntutan Rak;at.

Massa tidak puas dengan ba-
rang2 jang setengah2, stereotip
dan jang dibikin menurut ru-
mus dan rnenghendaki strpaja
penulisl dan seniman2 meng-
hasilkan lebih banjak kariiz
irrg baik -jang bisa rnen ggetar-
kan talidliwa parapembatja.

Cen,tral Comite Partai telah
mengemukakan politik ,,ll,iar-
berbagai bunga mekar bersama,
berbagai aliran iikiran ber-
saing". Ini adalah untuk firefl-
dorong persaingan setjara bebas
dalam pentjiptaan sastera dan
seni serta Calam penlelidikan
ilnriah, untuk rnendorcng penu-
Iisa dan seniman2 rnemberikan
keleluasaan se-,penuhznja kepada
b,akat serta segiz kuat mereka
untuk tudjuan ber-sama2 mem-
bina kebudajaan baru sosialis.

Politik jang tepat ini men-
dapat sambutan jang mengge-
I'ora dikalangan budala dan ilni
diseluruh negeri. Mereka meng-
anggap perlu dan djuga ,tepat
pada saatnja untuk rnemadiu-
kan politik ini. Mereka berpen-
dapat bahwa sesudah pembadja-
an dalam serentetan perdjuang-.
an revolusioner sediak pem-
bebasan, dan sesudah ikutserta
dalam perdjuangan melawan
,klik .kontra-revolusioner Hu
Feng dikalangan sastera dan
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seni, massa luas penulisz dan
seniman2, sekarang mendiadi
trebih bersatu berdasarkan satu
ideologi jang sama untuk meng-
abdi kepada Raklat. Persatuan
jang lebih erat berdasarkan sattr
ideologi jang sama ini, menurut
pendapat mereka, telah men-
tjiptakan sjarat2 jang paling
baik untuk mendialankan politrii,r
,,Biar berbagai bunga mekar
bersama, berbagai aliran fikiran
bersaing".

Sebagaimana jang dinjatakan
Lenin, kesusasteraan sosialis
adalah kesusasteraan jang sung-
guhz bebas. Dinegeri kita, pe-
nulis2 bisa set;'ara terbuka me-
nelandjangi dalam karjaz mereka
keClahatanz iang dilakukan oleh
imperialisme, kapitalisme dan
musuhz perdamaian, menjan-
djungkan kebesaran kemerdeka-
an nasional dan revol'usi Rakia,t,
menjambut persahabatan Raklat
berbagai negeri, dan mempro-
pagandakan tiitaz K'omunisme
iang luhur. Mereka diuga bisa
dengan berani mengkritik semua
hal jang terbelakang jang tnd-
sih terdapat dalam masjarakat
baru dan mengatakan apa jang
ingin mereka katakan, Mereka
bisa mengundjungi pabrik2, dis-
tr,ik? pedusunan, angkatan ber-
sendjata sebenarnja mereka
bisa pergi kemana sadja sesuka
mereka, dan kemana mereka
pergi, mereka disambut dengan
kasih dan hormat oleh messit.
Kita tidak akan lupa bahrn,a di-
bawah kekuasaan reaksioner
Kuomintang grup penulis pro-
letariat jang pertama dari ne-
geri kita telah membajar kemer-

dekaan ini dengan darah ffL?t?,-

ka. Bahkan sekarang pur1, di-
beberapa negeri kapitalis dari
apa jang disebut ,,dunia merde-
ka", berapa banjak penulisz dan
seniman2 progresif jang masih
melakukan perdjuangan jang
'berat untuk kemerdekaan ini.

Penulis2 kita sudah mengin-
safi dluga, bahwa hanja apabila
mereka sungguliz mengerti akan
zaman mereka sendiri dan ke-
hidupan, keinginan seita tun-
tutan R.akiat, hanja pabila kar-
ja' mereka bisa memberikan
gambaran iang sungguhz benar
daripada zaman ini dan bisa
dimengerti dan ditiintai oleh
massa maka barutrah mereka
bisa menggunakan kemerdekaarr
mentjipta mereka dengan se-
penuhznja dan dengan berhasil
se-baik2nja. Dlika seorang pe-
nulis membelakangi kenjataan
dan Raklat, maka ,,kemerdeka-
an mentjiptanja" hanjalah se-
matjam ,,kemerdekaan" chaiali,
kita se-kali2 tidak butuh akan
,,kemerdekaan" sematjam itu.
Sumbangan jang besar jang telah
diberikan oleh Kawan l\,{au Ti.-
tung dalarn pidatonja ,,Tieramahz
p,ada Mimbar Seni dan Sarstera
di len-an", terletak- dalam hai
bahrva beliau menundjukkan ke-
pada para penulis dan seniman
satu2n;'a d;alan iang benar un-
tuk pentjiptarin dan bahwa Pe-
nulis2 serta seniman2 Pada za<

man baru bisa mendapatkan ke-
merdekaan jang sungguhz untuk
mengembangkan bakat kreatiI
mereka hanjalah dengan bersatu-
padu dengan massa Raklat.

Doktrinerisme adalah ratjun
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bagi keaslian seni. Hanja de-
ngan membebaskan diri dar,i
dogmaz dapatiah seni itu ber-
denjut dengan dajahidup. Ge-
rakan kebudajaan baru ,,Empat
Mei" (1919 ,*r€d. ) telah meng-
gulingkan kekuasaan bahasa
sastera kuno. Sesudah otoritet
karjaz sastera larna jang stereotip
dan dogmaz lama itu dihantjur-
kan, tertjiptalah situasi baru da-
ripada revolusi sastera dan un-
tuk pertama kali dalam sedjarah
sastera ki,ta muntjul kesusaste-
r aan baru demokratis-sosialis.

Mengikuti tradisi revoiusioner
dari gerakan kebudal'aan ,,Em-
pat VIei", ,,karnpanje pembetul-
afi" dan ,,T;eramah pada l\4im-
bar Seni dan Sastera di Jen-an"
pada gilirann;'a rnereka meng-
hantjurkan kultus terhadap dog-
maz asing jang terdapat dika-
iangan sastera dan seni sedjak
,,Empat I\4ei" itu. Diadi karja:
saste[a dan seni kita, ;berdasar-
kan konsep baru tentang meng-
abdi pada buruh, tani dan pra-
diurit, dapat rnenjerap .sari rna-
kanan dari tradisi nasionai kita
baikz dan kesusasteraan serta
kesenian Rakjlt kita jang kaja,
dan mend;adi lebih Sersatupadu
dengan massa.

Kesenian dan kesusasteraan
kita telah berkembang dalam hu-
bungan jang erat dengan per-
dju_angan revolusioner Raklat.
Dalam situasi perdjuangan jang
tegang dimasa lampau, dituntut
supaja kesenian dan kesusastera-
an dikoordinas,i dengan tuga,s2
jang urgen diwaktu dan diternpat
jang tertentu, guna rnembawa
hasil langsung dari agitasi po-

li,tik dikalangan massa. Tuntut-
an itu samasekali tepat, dan
penghargaan harus diberikan
]<epada peranan militant jang di-
lakukan oleh kesenian dan k-esu-
sasteraan pada saat itu. Kese-
nian dan kesusasteraan memang
harus mengabdi kepada perdlu-
angan politik saat itu. Lu Sun
dengan tepat menjatakan : ,,Pe-
nulis militant jang ;fsltahan dan
berdjuang untuk masa seka-
rang ini sebenarnja beker,dja un-
tuk masadatai:g dan dluger rrldsd
sekarang, karena dlika ia mem-
biarkan ialu masa sekarang,
maka ia d;'uga akan kehl-
langan masadatang". Akan te-
tapi, Lu Sun, tidak pernah me-'
njetudjui kesusasteraan dalam
langgam sernbojan, karena ke-
susasteraan sernatjam itu tidak
mernpunjai clajatarik politik. De-
ngan tjara jan$ ulung, kumpul-
an essay2nja jang terkenal itu
menggambarkan perdjqangan
revolusioner pada zamannja dan
memberikan dorongan kepada
perdjuangan2 itu ; dan dalam
pada itu diuga, essay2 i,tu sen-
diri merupakan kesusaste raan
jang rnempunjai nilai permanen.
Lu Sun telah memakai baik te-
ma maupun bentuk jang tjotjok
baginja dalam mengahdi per-
dluangan revolusioner.

Sekarang, kalau rnengatakan
bahwa seni dan sastera meng-
abdi pada politik berar,ti meng-
qbdi pada tudjuan membangun
Sosialisme dinegeri kita du,
mendjamin perCamaian didunia.
Lapangan dimana seni dan sas-
tera bisa menggunakan penga-
ruhnja .ekrro'rri djauh' Ietih
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luas. Untuk memberikan amal
dalam zarnan jang besar ini, pb-
nulis2 dan sen,imanz bisa memilih
dari berbagai matjam tema dan
menggunakan berbagai b'entuk
seni.

Revolusi dinegeri kita telah
membentangkan dunia jang tak-
terbatas untuk trlentjiptaan seni.
Hidup kita ,tiader bandingan ka-
janja. Hidup itu sendiri menun-
tut supaja seni dan sastero rre-
ngungkapkannja setjara hiduP
dengan berbagai tiarc karjaz seni
dan saste,ra harus kaja dalam
isinja dan indah dalam bentuk-
nia.

Kita berpendapat bahwa real-
isme sosialis adalah haluan baru
untuk perkembangan kesenian
umat manusia. Kesusasteraan
Sovjet telah melakukan P-enga-
ruh revolusioner jang mendalam,
dan telah menggetarkan hati ser-
ta merebut -ketjintaan ParaPem-
batja diseluruh dunia. Hasil2nja
telah umum diakui. Realisme so-

sialis adalah metode kreatif jang
paling madju, dan itulah metode
jung - kita andjurkan. Penulis2
dan senimanz diseluruh dunia
menjatukan diri untuk tudjuan
bersama mengkonsoiidasi dan
mendjamin perdamaian dunia
dan mengembangkan. kesenian.
Ini bukanlah kerdjasama politik
semata tetapi djuga sematjam hu-
bungan untuk saling beladjar
dan untuk bertukar pengalaman
tialam aktivitetz kreatif.

Tiada lain hanja merugrkan
sadia dlika realisme sosialis itu di-
anggap sebagai suatu dogma a-
tar sebagai rumus jg sudah di-
potongz dan dikeringkan untuk

digunakan dalam'dan diluar rnu-
siman. Keserrian dan kesusaste-
raan baru kita harus meliputi
berbagai langgam dan aliran da-
lain mellggambarkan kehidupan
jang sebenarnja dan wadjah ko-
eksistensi dari berbagai metode
pentjiptaan seni. Karena sektar-
isme itu bertentangan dengan re-
alisme sosialis, maka kaum real-
is-sosialis harus berusaha untuk
bersatu dengan semua seniman
dan pentlirs jg Patriotik dalam
usaha 'bersama un'tuk membina
kesenian dan kesusasteraan re-
geri kita. Hanja rnelalui persaing-
an setjara bebas diantara ber-
bagai langgam dan aliran daPat-
lair seni dan sastera sosialis ber-
kembang dengan baik dan sehat.

Sementara orang, dalam fiIe-
nerima reaiisme, menolak mem-
berikan hak kepada romantisme.
Tiada alasan untuk ini. Kita
rnentjintai semua karja jang be-
sar, apakah karlaz itu realisme
atau rornantisme. Banjak' ka$a
realis jang terkemuka dalarn
sedjarah kesenian dan kesusas-
teraan sering mengandung dluga
suasana romantisme jang fire-
rangsang, sedangkan banjak kar-
ja romantis jang terkemuka se-
ring mengandung darah realis-
me jang kaja. Beberapa tjontoh-
nja bisa didapatkan dalam sedja-
rah kesusasteraan kita sendiri.
Dalam menggambarkan kehidup-
an penulis2 dan senimanz klasik
kita djarang melakukan peng-
gambaran tentang kenjataafl se-
tjara naturalis seperti potret, te-
'tapi mentjurahkan dlri untuk
menondlolkan hakekat dan se-
manga-t intern dari sesuatunja.
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Karja mereka penuh dengan fan-
tasi dan chajalan lang berani.
Seni dan sastera sosialis harus
kaja dengan tjita2 dan harus
mengkombinasikan kebenaran
dengan kegairahan revolusioner,
Romantisme revolusionerlah lang
kita butuhkan.

Samasekali tepat mengan-
djurkan penggambaran kaum
buruh, petani, dan pradjurit
dan pentjiptaan tipe watak2
jang madju. Tetapi kita djuga
mengandjurkan adanja variasi
dalam pokok persoalan. Penu-
lis2 rnempunjai kebebasan penuh
untuk memilih soal apa sadja
jang mereka sukai. Sementara
penulis belum menjerapkan di-
ri dalam kehidupan zarnafl baru,
dan dalam menggambarkan
kaum buruh serta kaum tani se-
ring hanja mengemukakan be-
berapa keumuman serta keab-
strakan tanpa menondjolkan va-
riasi jang takterbatas bar:jaknja
dikalangan massa, atau hanja
menggambarkan wadlah Iuar
mereka sadja tanpa menlelidiki
fikiran2 dan perasaanz hati ffre-
reka. Sudah barang tentu bu-
kanlah soal mudah menggam-
barkan peran2 pada zaman baru,
karena hal ini beium pernah di-
tjoba dulu" Kita harus memberi-
kan dorongan jang se-besar2nja
kepada para penulis dalam hai
ini. Untuk menggambarkan ke-
pribadianz zaman baru sosialis
adalah salah satu tugas jang
terpenting dalam pentjiptado sds-
'tera dan seni. Tetapi sementa-
ra orang telah mengambil sikap
jang ekstrim. Mereka hanja
memperkenankan penulis2 meng-

gambarkan kaum buruh, petani
dan pradjurit2 menggambarkan
hal2 dan orangz jang progresif.
Lagipula orang2 progresif ise-
ring digambarkan menurut pa-
ham2 moral iang abstrak dan
tidak menurut kehidupan (jang
njata-red.). Djadi peranz dalam
banjak karja tidak hidup dan
djuga tidak mempunjai kepri-
badian. Kenjataan jang rumit
dalam perdjuangan antara jang
Iama dan jang baru mendjadi
kabur, Kontradiksiz, kesukar-
an2 dan kekurangan2 dalam ke-
hidupan jang njata mendladi
diseiimuti. Sementara penulis
lama-kelamaan kehilangan kebe-
ranian untuk mengkritik ha12

jang terbelakang. Pernutihan
dan penjederhanaan jang keter-
laluan itu dalam menggambarkan
kehidupan jang njata teiah rrenr-
bikin karja sastera dan seni ke-
hilangan kebenarannja dan
para pembatja tidak mempunjai
kepertjajaan pada karja2 semd-
tjam itu.

Kesenian dan kesusasteraan
sosialis harus mempunjai ben-
tuk nasionalnia sendiri " dan
memang telah berkembang ber-
dasarkan tradisi nasionalnja
sendiri. Politik jang disimpul-
kan dalam kata2 : ,,Biarlah ber-
bagai matjam bunga mekar ber-
sama2, siangi jang lama untuk
membiarkan tumbuh jang baru"
tidak hanja berlaku untuk teater
sadja, itetapi dluga untuk semua
tjabang kesenian ,dan kesusaste-
raan.

Kita harus mendladi pewaris
tradisi kesenian dan kesusaste-
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r6r?n nasional kita jang baik. Ber-
samaan" dengan itu, untuk ke-
pentingan pentjiPtaan dan Pe-
ngembangan seni dan sastera
kita, kita harus mentjernakan
apa jang progresif dan berguna
dalam kesenian dan kesusastera-
an negeriz lain. Menolak tradi-
si nasional sama salahnja seper-
ti menolak ,beladjar dari negeriz
asing. Tetapi baik daldrrl rrl€fle-
ruskan tradisi kita maupun da-
lam belad;ar dari negeri2 asing
kita harus mengambi'l sikap kri-
tis. Sebagaimana telah dinjata-
kan oleh. Kawan Mau Tje-tung
"Dalam kesenian dan kesusas-
teraafi, pengambilan dan peni-
ruan orang2 dahulukala dan
orang2 asing setjara tidak kritis
adalah merupakan doktrinerisme
seni dan sastera jang sangat ste-
ril dan sangat merugikan". Utiap-
an2 ini masih memrpunjai arti
jang besar bagi kita sekarang.

Mengikuti tradisi sudah ba-
rang tentu tidaklah hanja rrerr-
pertahankannja dengan keras
sebagaimana adanja, atau begi-
tu sadja mengikutinja setjara
tidak kritis. Konservatisme dan
kepuasan-diri hanjalah bisa
membuat tradisi itu mandek dan
menurun. Kita bisa mendladi
pewaris tradisi iang ,sedjati ha-
qia dengan mengembangkannja
setjara kreatif. TetaPi Pengem'
bangan ini haruslah ber-angsure
dan menurut hukumz tertentu.
Mengadakan perubahanz s?ffia-
sekali tidak untuk merusak se-

djarah. Mengenai soal kebuda-
jaan dan kesenian, keburunaf-
suan dan kekasaran adalah sa-
ngat beratjun.

Ada sementarb orang jang
dalam menjadur dan menulis
kembali tjeilteraz sandiwara la-
rtLa,, menjirnpang' dari kenjataan
sedjarah, dan dengan kikuk
memasukl<an pahamz dan sembo-

ian, politik modern kedalam
mulut tokoh? sedjarah, dengan
begi'tu memodernisasi orangz
dahulukala. Ini adalah suatu ke-
tienderunqan anti-sedjarah' Te-
fuf-, kita kritik ketjenderungan

i""n salah ini dengan kerasnja'' 
Sepandjang Perkembon$an se'

dlarahnla jang lama, kesenian

du" kesusasteraan negeri kita
t"f.t, membentuk 'langgamz dan

tiiri2nia sendiri jang bebas, dan

ij,rgu' telah mengikuti hukumz

p.r["*bangannja senCiri. Bebe-

,uou diantira kawan2 kita ber-
urrgguput keliru bahwa hanja
tek]r-ik asinglah jang ilmiah, -se-
dangkan t&nik seni Tiongkok
tidat ilmiah' Koordinasi menianji'
menari dan bermain sandiwara
merupakan tjiri jang unggul da-
lam opera kita, tetaPi telah diang-
gap ,,terbelakang" karena ia me-

,ji*puttg dari norm oPera Barat';
blrmain-sandiwara iang simbolis
diatas panggung iang tradisionil
itu diuga d'ipandlrng rendah, se-

bagai ti"dak realistis. Pula, teknik
peisil dan tinta dalam. senilukis
Tiongkok dilemPar sebagai- ,,ti-
dak ilmiah", karena ia berbeda
dari teknik seniiukis Barat. Kita
menghargai ilmu dan kita meng-
hargii hisil2 kebudajaa.n-modern
Barit. Tetapi kita tidak boleh
mengallggap hal2 iang bersifat
Tiongkok sebagai sernuanja il-
miah dan diuga kita tidak boleh
setjara mekanis rnernindjam dari
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gudang pengalaman2 seni nege-
ri2 asing jang sudah djadi. Kita
harus mempeladjari pengalamanz
dalam pentjiptaan seni negeri ki-
ta sendiri setjara ilmiah dan me-
nemukan hukum2 serta metode2
jang chas baginja. Untuk nrem-
berikan keterangan jang ilmiah
dan sistimatis tentang gudang
pengalaman jang kaja dalam pen-
tjiptaan seni kita adalah suatu
tanggungdjarvab jang tidak bo-
leh dielakkan oleh para penulis
dan seniman kita. Untuk menja-
ring dan mempeladjari warisan
ilasional kita dengan beren-
tjana, kita harus mengambil be-
berapa tindakan konkrit jang di-
perlukan. Iurrg telah kita keid;a-
kan dalam hal ini masih sangat
kurang.

Untuk mengembangkan ben-
tuk2 seni tradisionil kita, adalah
perlu mentjangkok bentuk2 seni
baru dari luarnegeri. Tidaklair
.benar menganggap kesenian dan
kesusasteraan baru jang dihasil-
kan sedjak ,,Gerakan 4lvIei" se-
bagai barang jang diiarport dari
Iuarnegeri dan bukan a-sli dari
Tiongkok dan rnempertanding-
kannja dengan tradlsi kita sen-
diri. Dalarn kenjataannja, ben-
tuk2 asing, sekaii mutrai berakar
dalam bumi kita, lama-kelarnaan
rnendiadi barang bangsa kita sen-
diri. Raklat kita se,lalu pandai
dalam beladl'ar dari negeri2 asing.
Djauh pagi2 dalam sedjarah kita,
peradaban kita telah dipengaruhi
oleh India dan negeri2 Arab de-
ngan menguntungkan kita. Ke-
mudian Rakjat kita beladiar ba-
njak hal dari negeriz Barat. Ke-
susasteraan Rusia dan Sovi et te-

lah meninggalkan kesan jang pa-
ling mendalam pada generasi kita
dan telah memberikan faedah
jang se-besar2nja. Sesudah itu
kita harus berusaha lebih djauh
untuk beladjar dari kesenian dan
kesusasteraan Sovjet Uni jang
madju.

Baik mewarisi apa jang mer-
djadi kepunjaan kita sendiri rnEU-
pun beladlar apa jang berasal
dari luarnegeri ada,lah dimaksud-
kan untuk membantu dalam rreo-
tjipta kesenian dan kesusasteraan
baru kita. Kawan Mau Tie-tung
pernah mengatakan : ,,Merrerus-
kan warisan dan beladyar dari
tjontoh2 se-kali2 tidak boleh
menggantikan pentjiptaan liita
sendiri". Kenjataan hidup baru
meminta pentjiptaan sed;umlah
besar garnbaranz serta bentuk-
bentuk seni jang baru. i{ita ha-
rus memberikan sumbangan be-
rupa pentjiptaan sastera dan seni
baru jang dibedakan dengan tji-
ri2 nasional kita kepada chaza-
nah kebudajaan dunia. Hanja ke-
senian dan kesusasteraan sede-
mikian itu jang disambu't dengan
sukahati oleh Rakjat kita sendiri
dan oleh Raklat seluruh dunia.

Salahlah katrau orang, terlalu
menekankan pada sifat chusus
dari kesenian dan kesusasteraan
sehingga meng'anggap perkem-
bangannja sebagai suatu proses
jang samasekali ,spontan, jang ti-
dak boleh ditempatkan dibawah
pimpinan Partai Komunis dan
Pemerintah Rakiat. Tlara pen-
dekatan ini berdasarkan ketidak-
tahuan akan watak kerakjatan
daripada Partai dari nega ra, ha-
njalah akan rnembawa kesenian
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dan kesusasteraan terputus, ha-
njut dari Rakjat dan bahkan
mendiadi bermusuhan terhadap
Raklat.

Tuntunan Partai, pertama-ta-
ma dan terutama ditudjukail ur-
tuk membantu para penulis dan
seniman supaja selalu hidup di-
tengah2 massa, supaJa mengambil
pendirian jang teguh mengabdi
kepada Raklat, supaja memper-
send;atai diri depgan ide-ide
progresif dan pandangandunia
Marxis-Leninis, dan supa)a ber-
diuang melawan berbagai ketjen-
derungan dalam kesenian dan
kesusateraan iurg bertentangan
dengan Raklat dan Sosialisme,

Untuk lebih memperkuat lagi
persatuan kalangan2 sasterawan
dan seniman perlu diatasi segala
bentuk sektarisme. Sementara pe-
nulis dan seniman dari aliran
baru merendahkan seniman2 jang
bekerdia mengikuti garisz ,tradi-
sionil atau senimanT dalam hi-
buran Rak;at dan beberapa pe-
nu'lis dan seniman jang mendladi
anggota Partai tidak menaruh
hormat pada rekantrmereka jang
bukan anggota Partai. Ini adalah
suatu pernjataan sektarisme jang
paling merugikan, dan harus di-
atasi diatas segala-galanja. Pe-
nulisz dan seniman2 dalam Partai
kita harus rendahhati dan suka
beladjar dari mereka iang ber-
ada diluar Partai.

Rendahhati dan radlin harus
selamanja mendladi sembojan
ki'ta.

Perhimpunan2 penulis dan se-
niman harus mendladi organisasi
iang mempersatukan dan meliputi
semua penulis serta seniman jang

mengambil pendirian Rakj at, ha-
rus berusaha untuk meluaskan
barisan seni dan sastera, harus
mentjurahkan perhatian mendi-
dik tenag a2 baru, dan harus ffie-
latih senimans serta penulisz di-
kalangan Rak;at minoritet2 nasi-
onal. Dalam madialahz seni dan
sastera, harus dimuat karjaz dari
berbagai langgam dan diadakan
diskusi2 isetjara bebas mengenai
pandangan jang berbeda-beda.
Tidak boleh ada organisasi atau
penerbitan jang mend;adi alat
dengan mana beberapa orang
dapat mendlalankan kontrole
jang eksklusif.

Soal2 dalam kesenian dan ke-
susasteraan terutama harus di-
selesaikan oleh para penulis dan
seniman melalui praktek kreatif
dan diskusi mereka sendiri. Kita
harus mengembangkan kritik
sastera jang sehat dan tePat dan
mendjamin supaja penulis2 dan
senimanz mempunjai tjuku! wak-
tu dan sjaratz untuk praktek seni
mereka. Kita harus mengambil
berbagai matjam tindakan2 kon-
krit termasuk memberikan sja-
rat2 materiil jang diPerlukan,
membuat pentjiPtaan seni tumbuh
subur dan berkembang, melaksa-
nakan dengan sungguh2 Politik
,,membiarkan berbagai matjam
bunga mekar bersama", sehingga
penulis2 dan seniman2 bisa sePe-
ntrhnja menggunakan kemamPu-
an kreatif rnereka jang tersembu-
nji dan mentjapai hasil2 jang Ie-
bih bagus. Saja jakin, bahwa Pe-
nulisz dan senimanz kita dapat
memenuhi tuntutan abad besar
ini dan tidak akan menjia-njiakan
harapan Partai dan Rakjat.
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Kerala Nlenung-d,jaSa

E.M.S. Namboofiripad

Dua-setengah bulan jang la-
Iu, ketika telah mendladi te-
rang bahwa Partai Komunis di
Kerala dalam pemilihan harus
berdluang menghadapi bukan
sadja Partai Kongres dan Liga
Muslimin, tapi djuga harus
menghadapi PSP (Partai Sosi-
alis Praja) dan RSP (Partai
Sosialis Revolusioner) kawan2
Partai kuatir dan lawan2nja
mengharapkan bentjana akan
menimpa Partai serta gerakan
demokratis. Kawanz Partai ke-
tjewa bahwa dari dua Negara-
bagian dimana mereka harap-
kan front persatuan Partai de-

ngan elemen2 o,posisi demokra-
tis akan keluar menang dan
rneratakan dlalan bagi pemben-
tukan suatu pemerintah pilih-
€ro, satu telah hilang lenjap ke-
sempatannja untuk menang de-
ngan tak dapat diperbaiki lagi,

Kekuatan Kaum Komunis

Sekarang sesudah hasilz pe-
milihan diumumkan, ternjatalah
bahwa kekuatiran2 kawan2 Par-
tai dan harapan-harapan La-
wanznja tersebut diatis tidak
beralasan. Tidak sadja fraksi
Komunis dan orangz takberpar-
tai jang di,dukung Komunis telah
memperoleh majoritet mutlak
dalam leg'islatur (badan pembi-
kin undang2) dari Negarabpgi-,
arn, tapi djuga banjak diantara
mereka jang terpilih deng a,rr trto,-
joritetz mutlak di-daerahpemilih-
an2 mereka masing2. Dari 65 ang-
gota Komunis atau orang2 tak-
ber,partai jang didukung Komu-
nis dari legislatur Kerala 33 ter-
pilih dengan 50% atau lebih da.ri'
dlumlah suara ; angka' j"ng
sama untuk partai-partai lain di
Negarabagian itu jalah: Partai
Kongres 23, PSP 3, Liga Mus-
limin 3.

Hal ini setjara efektif m€rr-
bantah teori jang umum dika-
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langan kawan maupun lawan
Partai bahwa suksesz Partai da-
lam pernilihan iang lalu adalah
semata-rnata karena kenjataan
telah timbuinja suatu front per-
satuan dari partai2 kiri, dengan
begitu tertjegah terpetjahnja
suara oposisi demokratis. Ini
menundlukkan bahrva sementa-
ra front persatuan partai2 dan
elemenz dari oposisi demokratis
merupakan faktor pembantlu ter-
besar bagi sukses sernua partai
dan elemen dari oposisi denro -

kratis, Partai Komunis adalah
kekuatan terbesar didalam f.rcrtt
persatuan itu sendiri.

Didalam pemilihan iniPun,
baiklah kita mendladi djelas
akan hal ini, sukses dari partai2
dan elernen2 oposisi demokratis
akan d;auh lebih besar seandai-
nja PSP dan RSP menerimd u-
luran tangan kerdjasama dari
Partai Komunis dan memberikan
bantuan dalam membentuk front
persatuan. Partai Kongres s?.
mestinja dapat dikalahkan seku-
rang-kurangnl'a dilebih selosiir
daerahpemilihan dan gabungan
kekuatan dari Partai Komunis
India, PSP serta RSP akan da-
pat naik antara 90 dan 100 da-
lam parlemen jang beranggota-
kan 126, asal sadja mereka da'
lam mendekati para pemilih s€-

bagai satu regu Persatuan.
Sekalipun demikian, kenjata-

annja tetap bahrn,a dengan tidak
adanja front ipersatuan ituPun
Partai Koirgres telah rnendapat
pukulan iang serius dan rerl-
tjana2nja untuk melandjutkan
kekuasaannja, baik setjara lang-
sung maupun dalarn bentuk ke-

kuasaan Presiden, telah mele-
set. Ini adalah suatu perkem-
bangan jang tidak sadja disam-
but baik oleh kita, kaum Kornu-
nis, tapi dluga penting bagi se-
luruh gerakan demokratis. Ia
memberikan bahanz jang luas
bagi kita untuk menarik pela-
djaranz tentang bagairnana rre-
ngembangkan gerakan demo-
kratis dimasadepan. Ia melva-
dlibkan kita supaia menjeli-
di kekuaian.z ' jang memung-
kinkan perkembangan itu sehing-
ga kesimpulanz jang timbul dari-
padanja itu bisa dipergunakai:
untuk kepentingan geral..an de "

mokratis diseluruh negeri.
Penjeiidikan sedemikian itu

tentulah akan memakan waktu
serta usaha2 bersama dari pim-
,pinan Partai Cisentral dan di
Negarabagian. Sesientara meng-
harapkan serta rnenantikan ha-
si12 peniehdikan itu, jang mung-
kin memakan waktu beberapa
bulan, dalam halaman2 jang ber-
ikut diberikan kesimpulanz ter-
tentu jang sangat luas untuk di-
pertimbangkan oleh semuanja.

Kongres Ke-XX PKSU

Kesimpulan pertama jang te-
rang jang harus ditarik dari ha-
sil2 pemiiihan ini, jang penting
bagi gerakan Komunis seluruh
dunia, jalah bahwa, bertentang-
an dengan kepertjajaan umum
baik dikalangan kawanz m&u-
pun dikalangan rnusuhz gerakan
Komunis seclunia, penjingkaPanz
jang dilakukan dalam Kongres
ke-XX PKSU serta perkem-
bangan2 berik',rtnja di Polandia
dan Hongaria tidal':iah mele- 

'
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mahkan gerakan Komutris dine-
geri kita.

Setiap partai politlk jang me-
nentang Partai Komunis telah
mengharapkan dapat menarik
keuntungan dari apa iang fllere-
ka namakan ,,kekatjauan dan
kerontokan dalam barisanz Ko-
rnunis."' sesudah perkem,bangan2
dalam gerakan Komunis interna-
sional tersebut diatas. Beberapa
diantara sembojan' jang paling
urnum jang dapat kita ?ju.mpai
cii-tembokz jang dituiis oleh
agitator2 partaiz lain di Kerala
jalah:

,,Djangan berikan suara
kepada orang2 Komunis jang te-
lah menjembelih 25.000 orang
Hongaria".

,,Kar ran, beiumkah kau
dengar apa kata Chrusjov?"

,,Kerala akan mendladi
F{ongaria kedua djika orang2
Komunis terpilih".

Bahrn,asanja garis serangan
ini, tidak terbatas pada Kerala
-.adja terang dari beberapa pi-
dato j:rng diutjapkan oleh pe-
mimpin2 se-India, tidak diketju-
alikan P.[4. Nehru sendiri. Me-
reka semuanja telah mengharap-
kan dapat membelokkan perha-
tian Rakjat dari perbuatan2 dja-
hat dari partai dan pernerintah
mereka sendiri di India dengan
menjebut-njebut apa jang nLret?-
ka namakan perbuatanz dlahat
dari pemerintah2 Komunis di-
negeri2 lain.

Akan tetapi ini tidak membe-
rikan keuntungan kepadcl rrrere-
ka, sebagaimana terang dari ke-
njataan bahwa Partai Komunis

telah keluar dari pemilihan ini
sebagai satu kekuatan jang dja-
uh lebih besar daripada dalam
tahun 1952. Tloba pikir, misal-
nja, kenjataan bahwa dalam pe-
riode 1952 . 1957 ada beberapa
Negarabagian dimana tidak ada
anggota Komuiris dalam legisla-
tur Negarabagian. Kini masingz
dan tiapz legislatur Negaraba-
gian mempunjai bagian jang ter-
diri dari legislaturz (pembikin
undang2) Komunis. Lain daripa-
da itu, djumlah wakii Komunis
dalam semua legislatur Negara-
bagian, ketjuali Negarabagian
Tamilnad, Andhra dan Pundiab,
sekarang mendladi lebih besar
daripada sesudah pemilihan U-
mum jang terachir. (Sebab2 da-
ripada djurnlah perwakilan jang
lebih ketjii diketiga Ncgarabagi-
an itu, kendatipun kenjataan
bahwa disitu tak ada kemu,ndur-
an Partai dalam hal djumlah sua-
r,a jang diperolehnja sudah ba-
rang tentu perlu clipelaCiari dan
diselidiki). Dalarn Lok Sabha
(Perkumpulan Rakjat) puri, se-
mentara setiap Negarabagian
jang dalarn tahun 1952 - 1957
dlwakili oleh anggota2 parlemen
Komunis tetap mempunjai ang-
gota2 parle'men Komuni,s, Bom-
buy, Pundiab dan Uttar Pra-
desj jang dalam tahun 1952
1957 tidak mempunjai anggota2
parlemen Komunis, sekarang
mempunjai anggota2 parlemen
Kornunis diantara u,akilz rre-
reka.

Dilihat clari rangkaian kema-
djuan Partai Komunis diseluruh
negeri, hasilz pemilihan di Ke-
rala itu akan menundjukkan
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bahwa gerakan Komunislah, dan
bukar:. musuh2nja, iang berun-
tung dari perni:ongkaran kesalah-
anz serta kelemahan2 jang se-
tjara berani dilakukan oleh Par-
tai Komunis Sovjet Uni dalam
Kongresnja jang ke-XX. Diauh
daripada ,,mengatjaukan dan
merontokkan barisanz Komunis"
seperti jang diharapkan oleh
orang2 anti-Komunis, pernboiig.
karan ini, disusul dengan lang-
kahz lang diambil oleh Partai2
Komunis lain untuk menjingkap-
kan serta mengatasi kelemahanz
mereka sendiri telah membantu
bagian2 besar dari rnassa demo-
kratis melihat bahwa gerakan
Komunis sedunia adalah sanla
seriusnja dalam mentjari kesa-
lahan2 serta kelemahan2 dida-
lam dirinja sendiri seperti dalam
mengatasinja.

Peladjaranz Front Persatuan

Kesimpulan kedua jang tim-
bul dari pengalaman kita da-
lam pemilihan dl Kerala jalah
bahwa faktor )ang paling ffre--

nentukan bagi sukses atau ke-
gagalan suatu garis tal<tik front
persatuan tertentu adalah sam-
pai kemana garis itu sesuai de-
ngan pengalarnan jang hidup da-
ri Rakjat.

Daiam hubungan ini akan
ada gunanja mengingai berbagai
persengketaan jang telah ter.'
dladi didalam. gerakan clemo-
kratis pada urnumnja dan chu-
susnja didalam Partai Komunis,
mengenai watak serta bentuk
front persatuan. Soal2 jang telah
dikernukakan seperti : apakah
front persatuan itu front anti-

Kongres atau tidak ; apakah ia
itu front dari partaiz kiri sadia,
atau apakah ia meliputi elemen2
lain ; apakah ia seharusnja mem-
punjai komitez pimpinan diben'
tuk serta bekerdja setjara formil
dan, kalau begitu, djuga basis
daripada komposisi serta t)ara
bekerdlanja ; dsb. D;uga teiah
diperdebatkan apakah PSP itu
dimasukkan atau tidak dalam
front persatuan ; tempat orangz
Kongres jang menentang dan
berdjuang rrrenentang politik
pimpinan serta pemerintah Kon-
gres ; tempat orange jang tak-
berpartai didalam front persa-
tuan. Karena perdebatan2 inilah
timbulnja sembojan iang pada
mulanja disusun oleh konferensi
Partai Komunis Negarabagian
di Kerala jang .dilangsungkan
dalam bulan Dluni jang lalu
front persatuan dari semua par-
tai, organisasi dan perseorang-
an2, termasuk PSP sebagai su-
atu partai, serta orangz Kongres
jang menentang politik pemerin-
tah Kongres,

Akan tetapi sesudah sembo-
jan ini dikembangkan belumlah
terdjawab soal mengenai bagai-
mana kalau satu atau lebih dari
satu partai dan organisasi jang
dipertirnbangkan dalam sernbo-
jai: ini tidak mau masuk dalam
front persatuan. Beberapa ka-
wan rnengira bahrva jang serba
penting jaiah front persatuan
dari partaiz serta organisasie
dan oleh karenanja harus ber-
'korban apa sadja untuk mentja-
pai tudjuan ini. Ivlereka mengira
bahwa Partai sebagai pengam-
bil inisiatif dan kam;piun front
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persatuan harus memberikan
konsesi2 jang sebesar-be-sarnja,
sekalipun sekutu2nja didalam
front persatuan itu mengadlukan
tuntutan2 jang tak patut kepa-
danja. Ada lagi jang mengira
bahwa Partai harus menentang
segala tuntirtan itu djika diadlu-
kan oleh sekutuznja sampaipun
pada titik Partai ,,berdjalan sen-
diri" dalam pemilihan.

Garis taktik jang betul diam-
bil oleh Comite Partai Negara-
bagian Kerala menghindari ke-
dua ketjenderungan ini dalam
bentuknja jang ekstrim. Disatu
pihak, ia berusaha se-kuat2nja
untuk mengadakan front persa-
tuan dengan PSP dan RSP ser-
ta memberikan konsesP besar
kepada mereka -.konsesi2 jang
tak dapat dibenarkan berdasar-
kan pengaruh politlk dan penga-
ruh mereka atas massa. Hal ini
dilakukan adaiah karena Corai-
te Negarabagian sedar akan ma-
haperlunja mempersatukan ke-
kuatan2 jang dirru,akili oleh ke-
tiga partai ini. D;pihak lain, ia
berani memikul ri-siko untuk
mengadakan front persatuafl 411-

tara Partai Komunis dengan
kaum demokrat tak-berpartai
sadja jaitu suatu front pet-
satuan dimana tidak termasuk
PSP dan RSP dan dalam pemi-
lihan menentang PSP serta
RSP, apabila jang tersebut be-
lakangan ini melewati batasz ke-
patutan.

Bahwasanja e,dris Comite
Kerala ini pada umumnja benar
(d;sini dengan sengadja saja
gunakan istilah ,,pada ufirurn-
nja benar", katrena mungkin te-

lah terdjadi kesalahan2 dalam
pelaksanaan jang njata dari ga-
ris tersebut) tela[ dibuktikan
oleh hasil2 pemilihan. Akan te-
tapi salahlah menganggap garis
ini akan benar bagi semua ke-
sempatan dan bagi serxrla ting-
katan. Mungkin sekali bahwa
garis jang terbukti benar dalam
tahun 1957 bisa tidak benar pa-
da suatu kesempatan dihari ke-
inudian di Keraiapun ; lebihz la-
gi di Negarabagianz tertEhtu
Iainnja.

Baiklah djangan kita lupakan
bahwa garis taktik ini disusun
disebuah Negarabagian dimana
Raklat telah mempunjai pe-
ngalaman jang berat tentang
perbuatanz diahat dari rezim-
Kongres; tentang usaha2 Partai
Komunis beserta sekutu2nja' da,.
ri oposisi demokratis untuk
menggantikan pemerintah Kong-
res dengan pemerintah kiri de- ,

mokratis; tentang tjara FSP
mengchianati kepefijajaan jang
diberikan kepacianja oleh Rak-
jat dan sekutu2nja oposisi de-
dokratis dengan menolak rnerr-
bentuk sebuah pemerintah kiri
demokratis; dan tentang kego-
jal.an pemerintah selama lima
tahun serta kekuasaan Presiden
di Negarabagian itu. ACalah
karena pengalaman kongkrit se-
Iama hampir 10 tihun ini maka
bagian besar dari orang2 iang
berdliwa dernokratis samp ai pa-
da kesimpulan bahwa karena
elrsperim.en mereka dengan pe-
merintah' jurrg dibentuk oleh
partaiz lain telah gagal, rnaka se-
karang baiknja mentjoba Partai
Komunis. .Perasaan bagian besar
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dari orangz jang berdjiwa-de- inginan2 serta tjita-tjita Ra,kjat.
mokratis inilah jang terbukti me- Apakah pemerintah iang seka-
nentukan. rang hendak dibentuk di Keraia

Peladjaran jang dapat ditarik itu akan menangkupkan telinga-
dari sini jalah bahwa jang pen - nja ketanah, meresapkan idez jg
ting bagi Pariai daiam menju- diungkapkan oleh Rakjat, te.
sun taktiknja jalah mengukur tap mengikuti dengan tidak ke-
dengan tepat perasaan serta tinggalan perkem6anganz da-
pendapat2 Rakjat, djangan tn?n- lam kehidupal dan dekat kepa-
tjoba menjusurinja sctjara sub" da Rakjat dan, berdasarkan per-
iektif.

Dengan Rakjat

Ada kesirnpulan ketiga iut g
sewadjarnja muntjul dari iang
tersebtrt diatas:' sukses atau ga-
galnja eksperimen baru jang se-
karang tengah dit;obakan di
Kerala d eksperimen Partai
Komunis memegang kekuasaan
ciisebagian negeri jang terpe-
rintah dibawah konstitusi bur-
djuis-demokratis - bergan-
tung samasekali pada sampai
seberapa djauh Partai nreflu-
ang politik serta tindakan2nja
sehingga sesuai dengan ke-

Abad Earu

kembangan2 ini, menjesuaikan
serta mdnuang politiknja * int-
lah soal kemeiut jang akan me-
nentukan seluruh haridepan
Partai Komunis dan gerakan
demokratis di Kerala.

Dengan penuh kesedaran ar
kan tanggungdlawab jang be-
rat ini kaum Komunis Kerala
memulai kewadliban' baru .me-
reka. Karena itu saja-dapat me-
jakinkan para pembatja New
Ag"* bahwa kita akan berdaja-
upaja untuk membuktikan diri
pantas memikul tanggungdlawab
jang sekarang telah fiatuh pada
pundak kita,

26 Maret 1,957.
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Laporan
Texetaurg EljaBan Hmggnis Ke SosiaEisme

Kepada Kongres Ke-XXY
Pantai l(ornunis Inggris

Oleh : George Matuhews

f, Pendahufrran

Telah lewat enaln tahun lebih sedjak
diterhitrkannja edisi pe!:tama progranr
kita, Djalrrn trnggris ke Sasialisme. Se-
c{jai< itu, telah terdja,di perubahau2 he-
sar didunia sehingga perlu program
ditinc{gau kembali.

Dalam tahun jang lalu kcdjadian2 sc.
sud-ah l(orrgres ke-XX PKSII dan dis.
Iqusi besar jans berlangsung didalam

{ Fartai kita telah inenjebab'kan lcita se-
mtra rnererrungkan lebih landjut pro-
gram hita itu.

Tetapi rljuga seluruh siru;si politik
di trnggris dan teristirnerva pula ke.
adaan gerakan buruh, menghendaki t.ja.
!:a baru, dalanr mengeuruirdkan tudjil.
an Sosialisrne kita serta pandangan ,kita
rnengenai djalan ke Sosialisme.

Kita tengah berada pada tingkatan di.
mana gerakan di Inggris mengambil
trragian didalarn pertempuran2 ,besar un"
tuk tudjuapz poiitik serta ekonomi jang
terdekat. Djustru pada saat sedemikian.
lah adanja kebutuhan jang se-besar:nja
untuk mempertinggi kesedaran Sosial.
is dari Rakjat pekerdja, menundju,hkan
perlunja tidak aadja berdjuang untuk

peruhahan2 didalam kapitalisme, tapi
djuga untuk rnengachiri sistim kapitaiis
dan menerangkan hagaimana perdjuang-
,r1z jang langsung itu dapat dirnadjuJ<an
ketingkatan dirnana klas buruh beserta
sekutu2nja,mengoper herkuasaan politih
dari tangan klas kapitalis.

Didalarn dis,lsusi tentang rantjangan.
nja sebelum l{ongres ini, telah banjark
diadjukan kritik terhadapnja. Banjak
dari hritik2 ini memang beralasan.
Struktur serta bahasa prograrn bisa sa.
ngat dipenbaihi. Idez pokok jang di-
kandungnja dapat dinjatakan dengan
lebih djelas dan kuat. Pengulangan serta
ha 2 janc terlalu detail dapat dibuang.

Akan tetapi rnaksud laporan ini jalah
untuk rnentjolra memusatlran perhatian
pada beberapa ide politik jang pokork
jang dinjatakan dalam program kita. Tu.
gas hakiki ja*rg terletak dihadapan
Kongres ini jalah mentjoba mentjapai
kedjernihan serta kata-sepakat menge-
nai hal? tersabut, karena betapapun
djuga pentingnja soal2 tjara -erg*o.kakan, namun soal2 priruer jang ter.
sangku,t dalam menjusun sebuah Pro.
gram Partai adalah soal2 politik.

Dengan sernbojan2 rrsuatu, f)emolcrasi
Jang Meuniliki itehajaan" dan ,,Negara
Kesempatan", haum konservatif telah
mentjoba menjeberang ke,ide krahwa
kapitalisrne akan berkembang kedjurus.
an progresif, ,,melipatduakan tingkat
hi,dup dalam duapuhrhlima tahun" dan,
seperti dinjatalkan MacMillan dalam pi.

II. Ap* Sebabnfa Kita Berdjuamg Urutuk Sosialismre
Sedjak aehir perang, selama periode

[<onjungtur-tinggi kapitalis dan peker-
djlan_ ,jang menurut perJrandingan pe.
nuh, _klas 

jang rberkuasa serta pemimpill2
huruh-J<anan hanjak berusaha ..rtok
mendi,skre'dit ide Sosialisme dan mena.
han kaum buruh supaja djangan ber.
djuang melawan kapitalisme.

&
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datonja pada tauggal l9 Marct 195i,
memberihan kese:lpat,ail,uhepada jang
:berani, iang hu,at, avonturis, untuk me-
retas djalan didunia dan tidak malu ter-
hadap itrr",

Buat satu waktu kaum konservatif
banja'k mendapai sukses dengan pro-
pagaird* inl. Tetapi sesudah ternjata
bahwa mereha lebih besar kemunglcin-
annja melipatduakan ongkos hidup
daripada tingkat hidup dan bahwa apa
jang mereka matksud dengan jang ,,be-
rani, jang kuat, jang avonturis" jalah
tuantanah2, banl<ir2 daa tukangtjatuts,
mereka merasa djauh ieiiih sukar un-
tuk rnengahui mata Rakjat"

Namun salahlah rnengira liahwa ke-
hetjewaan terhadap kaum konservati{
mesti menjebabkan bertam*rahnja peng-
ertian akan perlunja berdjuang un-
tuk suatu perubahan didalarc sistim
sosial. I(arena kaum konservatif men-
djadi sernakin diskredit, para pembela
idez hapitalis didalarn gerakan buruh
memperbesar usaha nrerel<a u,ntuh me-
nurnpulkan perdjuangan klas, menjim-
pangkan Raiijat pekerdja dari djalan
revolusioner dan menjesuaikan gerak-
an iburuh dengan kapitalisrne.

'Itulah sebabnja dalam tahun2 achir
ini kita melihat bandjir buhu, artikel
serta brosur jang mengandju,rkan apa
jang dinamakan ,rSosialisme baru". Se-

djak ,rdefinisi baru"-nja Morrison ten-
tang Sosialisme dalarn tahun 1950, jairu
bahwa ,,Sosialisme adalah pernjataan
tanggungdjawab sosial atas hal2 jang se-

benarnja adalah urusan sosial" telah
her-puluhz pertjobaan lain dilaku'kan
orang u,ntuk merengglrt gerakan dari
konsepsi2 jar,g menginspirasi banjak
pionir Sosialis dan -iang terhandung, se.

kalipun daiam bentuk jang tidak men-
tjukupi, dalam Konstitusi Partai Buruh
t9iB.

Ada risala,h Fabian.nja Hugh Gaitskell
Sosialisme dan Nasianalisasi, ihuku
Penguin-nja Uni Sosialis Sosialisme
A'bail lte-XX, Kapttalism.e Sekarang
dari John Strachey dan buku C.A.R.
Crosland Harid,epan, Sosialism,e.

Apakah amanat dari kaum ,rSosi-
alis baru" ini? Salah seorang pembe-
lanja, Rita Hinden, menjimpulkannja
dalam Korutentar Sosialis N'overniber
1956, dimana dia menulis:

,,Mereka semuanja adaiah orang2 bi-
daah (orang jang rnengadjarkan pa"
harn jang irertrawanan dengan peharn
jang resmi) jang mene&tang Sosial-
isrne tradisionii dalarn rnana kita di-
didik ............"
I\[ere'lca, katanja, mengandjurliatr

,rpcmutusan hubungan dengan apa sa-

dja jang rnasih ada tertinggai dari
analisa Marxis, clengan titiklreratnja
pada hakrniii'k, huhnngan? produkoi
sertr. perdju,angan hlas; istiiah2nja
'nil ai le,bi[r' dan 'penghisapan' .,... . .. ."

Dengan pandangan sedeurihian, ti"
datrdah mengherankan kalau kaum
,,Sosialis Baru" tidak begitu berrni.
nat untule rnenrllerilcan &rantuan kepa'
da 'kaum buruh uresin dan galangan
kapal apabila, ksrena penindasau atas
diri rnereka oleh kaum rnadjihan,
mereka melahukan pemogokan dan
rnengarelbil bagian didalanr perri,ju-
angan klas kenclatipu,n segala usaha
k;runl ,rSosialis lbaru" untuk menging-
kari artinja.

Lagi-lagi Rita berprihatin untiiii t1'
rus-menerus mengesankan pad* kita
djustru apa jang ,,baruo' didalarn ,,So-
sialisrne Baruoo ini.

,,Pengiilentifikasian Sosiaiisme de-
ngarr nasionalisasi, atau dengan perell-
tjanaan, ditolak - dengan keres dan
dengan tiada menjesal ......"

,,Ide tentang sektor urnum sebagai
suatu, rangkaian - iang tertlsmenerus
daripada monopoli2.milik negara jang
ditam'bah djumlahnja pada setiap
pergantian Femerintah Buruh sampai
seluruh ehonomi dinasionalisasi, bagi
ahli-pikir2 baru, adalah mati seperti
seekor do'do (sedjenis burung bcsar
berleher penclek, bersajap ketjii jang
sudah djadi bangkai).....,...0'

,rDjalan pikiran keenrpat terasal da-
ri pelemparan konsepsi (pengertian)
'perdju,angan klas'. Ia telah diganti
dengan visi kaum buruh tentang lco-
perasi didalam industrio'.
Djadi sebenarnja rnSosialisme Baru"

itu ternjata penolukan, terhadap So"

sialisrire.
,;Pemikiran baru" itu, adaiah setua

buhit2 - ia adalah matjam pernikiran
Irapital,is jur,g merupakan tjiri chas
Sosial Dernokrasi sajap-kanan selama
puluhan tahun.

!
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Gaitskell, Croslancl & Co tidak murn-
punjai pihiran orisinil dalam kepala
ulere'ka ; mere,ha meneruskan sebaik-
baiknja tradisi 1l{acDonald, Snowden
dan &fond-Turnerisme.

trnilah sebabnja nraha pada awal Pro.
gram Partai kita, lsita h.arus rnengurai.
kan tudjuan ;Qosiaiisme dengan sete-
rang2nja serta dengan sangat rnengin.
spirasi. Itulah seha,bnja maka clala,m
rantjangan jang ada dihadapan I(ong-
res ini Pendahuluannja terus langsung
disusul olch fasal jang mentjoba mengu-
raikannja.

Dengan S,osiaiisrne kita maiksudkan
apa jang dimaksud oleh para pionirnja

pengachiran penghisapan atas ma-
nusia oleh rr&rtrursi&, peughapusan sistirn
sertra, bunga serta laba produk.
si ju.,g berentjana untuh digurrakan
huhannja keuntungan perseorangan dalr
hakmilik Ralejat pekerdje aras alat2
produksi, distribu,si serta pertukaran.

T{anja melatrui perubahan dalam hu-
krungan2 sosial {an da}am basis rnateriil
iniiah pengtrhahan manusia itu senctriri
dapat terdjadi dengan kernadjuan pen-
didikan, hulturil serta spirituil (ke.
rochanian) j*i:g besar karena Sosiai-
isrne melapangl(an djalan bagi ting'!rat-
an terachir Komtrnisnle.

Ifita nren jangkal pentlirian bahrva
lkapitalisnre telah rnenernukan djalan
untuh rnemetjahkan masaalah2nja. Ifita
ruenentang segala teori jang mentjo,ba
nrendalilkan hahrva ",kapitalisme jang
sudah c]!robah" atau ,rkapitalisrne ke.
rahjatan" dapat ruelenjapkan kemturg.
kinan terdjadinja malaise2, mendjanrin
pehereljaan pennh dan taraf2 jang me.
ninggi serta melenjapkan perlombaan
untuk perang.

Perdjuangan jang meningkat tlari ka.
u,rn l:uruh, para pensiunan jang sudah
landjut usianjar'kaum wanita serta pe.
muda2 dan kranjak golongan dari hlas
tengah, trersama-sama dengan bahaja
tetap perang krom.ftr, menundjukkan
betapa salahnja rnereka jang menjuruh
kita pertjaja bahwa kini X<ita hidup
dalam sorga dunia.

Dan dibalik serta pada akar-pangkal

dari segala kesu.litan langsung jang di-
hadapi R.alijat Inggris terletaklah ma-
saalah2 fundarmentil jang besar jarg
hanja Sosialismblah jang dapat meme.
tjahkannja.

Orangz jang penuh perhatian sema-
kin banja,lc jang bertanja-tanja rnengc-
nai haridepan Inggris janE hanja So-

sialismelah jang riapat mernberikan dja.
rvaban jang honstruktif.

Inggris sudah maiang dan sudah ter.
lalu matang u,ntuk Sosialisure. I(endati.
pun honjungtur-tinggi sesudah pereng!
tidak satupun dari rnasaalah jang ,her.
urat.beraihar .iang ditrradapi imperial.
isrne Inggris telah terpetjahkan. Hanja
Sosialismelah jang dapat meruetjahkan
sekali dan untuk selaina.laananja ma-
saalah hubungan antara Rekjat Inggris
dan tsakjatz djadjahan jang saiing nlcni;,
untu,nglcan.

Hanja Sosiaiismelah jang achimja
dapat rnengachiri seurua bahaja perang
dan sepenuhnja meudjamin kernerdeka.
an serta kebe,basan Inggris. Hanja So.

sialismelah jang dapat mengachiri kon-
tradiksi antara proc{uirsi (jang bersifat)
sosial dan penrili'kan (si:tjara) perse-
orarrgan, menghapuskan penghisapen
atas ]]ranusia oleh rnanusia, lnenrungki;i-
i<an perentjanaan tljangka-pandjang,
dan menggunakan sernua sumber Ing.
gris serta setiail perkernbangan baru da.
larn teknik serta 6rengetahuan ilmiah
hagi kepentingan Rakjat.

,lJewasa ini di Inggris terdapat kera.
guan serta lietidaktentuan mengenai
haridepan, jang ditjerminkan dengan
sangat menjoloknja ciengan bertaurbah
pandjangnja a:rtri2 orang2 jang hendak
berimigrasi.

Tetapi amanat prograrn kita adalah
firnanat jang nrernberikan harapan serta
kepertjajaan. Ia merlundjuli'kan rbahwa

sekali Rairjat pekerdja rrlerlgoper ke.
kuasaan politik kedalarn tangan rnere-
ka sendiri, nraka dapatlah mereka
nLrernbangun suatu Inggris Sosialis jang
akan betul2 besar - ssbuah negeri jang
rnengguna'kan segala sumbernja u,ntuk
kepentingan Ra,lsjatnja dan mem,berilsan
sunrbangan jang menondjol 'kepada ke-
medjuan manusia diseluruh dunia.
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XII. Djalan Ke Sosialisnne

Tetapi lceterangan tentaflg tudju,anz
Sosialis kita hanjalah satu segi sadja
dari tr)rograrn Partai. Sekiranja hita
membatasi diri pada ini sadja rnaka hita
tak ahan madju melervati tingkatan
propaganda setjara nmum unttt,k Sosia-
lisme. Sebuah Partai Marxis-Leninis jg
serius tai< dapat nlerasa puas dengan ini
sadja. Ia harus berusaha rnenundjukkan
bagairnana tudjuan ini dapat ditjapai da.
lam 'heaclaas2 sepcrti rtri Ingge ris.

Iniiah sebenarnja jang merupahan
cljantung prograrir hita. Pada kala da-

lam penerbitan pertarua Djalan Inggris
'lte Sosislisrae dalam tahun 1951, kita
menjatakan hahrva peratriirare ke Sosial-
isme cli Inggris dapat berlangsu,ng me-
ialui pengui:ahan partreneen serta penr-
tr.rentukan srbuah persekutr-l+n Rakjat
jarg luas, ini aclalal" pe rkembangan
jang sangat penting dari politik kita.

Sekarang dapatlah lqita katakan batrr-

N,a pemikiran serta pengalainan gera'k-
ar I(omunis internasiouai rnernbenar'
kan tjara prnde'katan setja.ra ilmum ]<ita.
Fartaiz lain sedja,k itu telah menrbual
pr'trgl'ilnr2 jang serupa. Darn patia I(ong-
res ke-XX Partai I{omunis Sovjet tlni
perrgalarnan2 ini digeneralisasikan da"
Iam laporan Central Cornite jang diu-
tjapkan oleh Kalvan Chrusjov, dalanr
rrana dinjatakan:

*,;; ;hi;;; ; i." slT",li,i' .t; ul:i i:;l
um tani pekerdja, kaum inteligensia,
semlra kekuatan patriotik serta dengan
tegas lnenolah elerrren2 oportunis
jang tak sanggup melepaskan politik
i<oraaprolni clengan kaunt kapitalis dan
tuantanahz, adalah mantpu untuk
mengalahkan kekuatan2 reaksioner
jang mencntang tepentingan Rakjat.
untuk rnerebut rnajoritet jang stabil
didalam parlemen dan rnengubah par'
lernen dari sahuah alat demokrasi
burdjuis urendjadi alat iar-tg sedjati
dari kehenrlak Rakjat ......

,rPerebu,tan majoritet parlementer
jar,g stairil jg. ditlulhung oleh geralcan
revolusioner dari proletariat dan dari
gerakan seluruh Rakjat pekerdja da'
patlah mentjiptakan sjarat2 jang di'
per.lukan unturk mendjamin perutrah'
an sosial jang fundaraentil bagi' klas

buruh ditreberapa negeri kapitalis dan
negeri2 bekas djadjahan".
,I(errrungkinan peralihau setjara d*mei

ke Sosiatrisrne tentu sadja bukanlah se'
suatu barang baru lbagi Marxisme.
Mar:x telah rnembajangkan kemu,ngkirr"
an ini, terutnrna hetika rnenarik perha'
tian orang pacla keadaan di Inggris
dalane abad ke"l9 sebagai sebuah tjon'
toh negeri dirnana munghin peralihan
sedemikian itu.

Iiemudian Lenin menarili peladjaran
dari perkenrliangan2 politik lehih tlja"
uh jang tirnbul dari 'kenjataan bah*'e
kapitalisme teiah beralih ketingkatannia
jang terachir jaitr.r imperialisrne, dan
rnenundjukkan trahwa ini llerarti bah'nt's

sjarat2 jaog dibitjaral<an Marx suilah
tidak terdapat lagi se,begitu djauh nre'

ngenai Inggris.
Tetapi Lenin sendiri tak pernah nte'

nu,tup hernungkinan peralihan ke So"

sialisme jang berlangsung tanpa perells
dtrlantnegeri dalam keadaiur2 terterltu.
clan seperti telah umum diketahui, parl:
satu tingkatan dalam tahun i91? ber'
penclapat Liahrva di Rusia bisa terdjadi
perkembangarr revolusi setjara damai'

Scdjak zaman Lenin telah tcrdjadi
perubahan2 besar lebih landjut didunta,
jurrg -"rrbu,ka'kan kernungkinan Lraru

bagi hernadjuan ke Sosialisnre.
Djika kita rnernbatja tulisan2 Lenin

tentang peralihan ke Sosialisrne kite
tertegun pada henjataan bahlva ia se'

nantiasa menekankan clua segi: perta'
ma, besarnja variasi ciaripada bentul;J
peralihan ke Sosialisme jang mungkin;
kedu,a, bahrva semtla bentuk itu rnein-
punjai satu ha1 jarlg sama - semua-

nja bergantil,n:r pada keiiuasaan negaril
jarrg bcracla dalaur tailgan kautn buruh
serta dipergunaican oleh kaum buruh
untuk memrtrangun Sosialisme, dengan
kata2 lain, irergantung pada penegark-

an dirktatur proletariat.
Dalam artikelnja,,Sebuah Karikatu,r

Marxisrne", Lenin menulis:
,,Sem.ra bangsa akan mentjaPai So'

sialisme : ini tidak boleh tidak" Te'
tapi tidak semua bangsa akan men'
tjapai Sorfalisme dengan tjara jang
sama. Masing2 akan memperkenalkan
tjiri chtrsus didalam bentuk demo"

192



krasi jang dipakainja, didalam bentuk
,rliktatur proletar dan didalam ketje.
patan ia melangsu,ngkan pembangunan
berbagai fase kehidupan sosial. Da-
larn hal ini rak ada jang le,bih bodoh
dalarn teori dan lebih gila dalam
prahtek daripada ,,atas nama material.
isme dialektik" . mentjat masadepan
dengan rvarna s'erupa jang suranl,t.
(Kumpwlan Tulisanz, Djiiid XIX,
halarnan 256).
Tetapi Lenin djuga menulis:
,,Peralihan dari kapitalisme he K+"
munisme nistjaja akan rnentjiptakan
bentuk.bentuk politik jang besar va-
riasinja serta banjak djumlahnja,
tetapi pada hakekatnja tidak boleh
tidak hanja acla satu - diktatur pro-
le,tariat". (Negara dam Reaohrsi, pi.
lihan Tulisanz, Djilid 7, halarnan 3.-{).
Dua pen,dapat Lenin ini mernrbantu

kita u,ntuk rnendekati soal ini setjara
tepat.

Disatu pihak, perlu mernberantas
pandangan jang berpendapat bahwa
konsepsi kita tentang peralihan ke Sc-
sialisme adalah revisionis dan reformis.

Dipihak lain, rnereka jarrg mentaf,
sirkan usul2 kita sebagai berarti bahwa
tidak ada perlunja untuk berdjuarrg,
bahrva konsepsi diktatur proletariat itu
sekarang sudah kolot dan bahwa bah.
kan munghin orang madju ke Sosialisme
tanpa Partai Komu,nis, adalah djuga
salah samasekali

Kedua ketjenderungan ini telah ada
didalam diskusi Parrai, tetapi lcetjenrle-
rungan jang hedua lebih terang daripada
jang pertanra.

Djika kita hitjara tentang djalan
Inggris ke Sosialisme ini ;trukanlah ka-
rena kita sudah mend.iadi orang2 re-
formis, jang sudah tidak lagi pertjaja
kepada perluarja revolusi.

Sementara memperhitungkan keada-
an? Inggris jang chas, program kita
djuga dengan teguh berpegang pada
apa jang universil dalam Marxisrne.
Leninisme dan apa j"r.g su&ah dide.
monstraslkan sebagai hal jarg benar
oleh pengalarnan gerakan revoiusioner
dunia.

Pertamao bahwa Sosialisrne menun.
tut supaja kekuasaan berada dalarn
tangan klas buruh.

Kedu,a, ,bahwa klas buruh mengguna.
kan kelcuasaannja untuk merebui apa.
rat negara dari kaum kapitalis, meng.
ubahnja rnendjadi aparat negara jarrS
mengabdi kepada kebutuhan2 klas bu.
ruh dan terus madju membangun
Sosialisme. (Ini adalah konsepsi2 jang
terkan,dung didalam istilah ,,diLtut.,"
proletariat").

Ketiga, bahwa kemadjuan ke Sosi.
alisme menghenda'ki pimpinan klas hu.
ruh dari Partai revolusioner jang [rer-
dasarkan prinsip2 Marxis.Leninis.

I(ita masih tetap jakin bahwa Sosi.
alisme dapat terrvudjud hanjalah seba.gai hasil dari pengoperan kekuasaan
dari tangan klas kapitalis oleh kias hu.
ruh.- I(ita berpegang teguh pada prin.
sip Marxisme jang fundament;l lni di-
dalarn Djalan Inggris lte Sosialisme,
hetika kita nrengatakan:

,,Karena itu untuh madju, ke Sosial.
isme kedudukan berkuasa dari kaum
kaja harus diachiri. I(ekuasaan politik
harrs dioper dari rangau *iroiitet
kapitalis dan dengan teguh dipegang
oleh majoritet Rakjat jang dipimpin
klas buruh". e

_ Kenjataan bahwa revolusi ini mung.
hin berlangsung serjara damai tidahlah
rnengurangi revolusi.

Daiarn mengernukakan tudjuan kita
untuk peralihan ke Sosialisme di Ing-
gris kita memperhitungkan baik heada.
an dunia rnaupu,n situasi dineeeri kita,
. $ita- - 

berp_endapat bahwa pclarrg
hukanlah tidak dapat dielakkan cle,"
bairlvs kalau Rakjat mempergunakan
kekuatannja rnaka perspektifnja jalah
pr:rspektif perdamaian. Kita mengambil
pendirian ini bu[anlah karena kita
berpendapat bahwa imperialisrne telah
berubah tempat2nja melainkan karena
kelkuatan politik, ekonomi serta militer
dari negeri2 Sosialis, harena perkem.
bangan jang mahahebat dari gerakan ke.
merdekaan tanahdjadjahan, karena kon.
tradiksi2 diantara negara2 kapitalis dan
karena adanja gerakan perdamaian du-
nia jang kuat.

Selandjutnja. kita memperhitungkan
nrelernahnja imperialisme serta mentji-
utnja Iapangan dimana ia megguna.
kan pengaruhnja. Terutama irnperlahs.
rne Inggris teJah menderita kemundur.
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an2 jang hesar dalarn periode jang ia-
Iu.

Lain daripada itu, kejkuatan sehtor
sosialis tidak hanja terietak didalanr
kekuatan ekonomi serta politihnja sadja
tapi djuga clalarn daja-tarik jang besar
dari ide2 sosialis. 

.

rKarena itu, faktorg internasional ada.
lah djauh lebih rnenguntungkan bagi
lreralihan ke Sosialisme daripada sela.
nra ini.

Sedjauh rnengenai fnggris, ia adalah
sebuah negeri j,ang klas buruhnja da.
lam industri dan pertanian rnerupakan
rnajoritet penrluduk jang besar. Ia
uctalah cljuga klas buruh jurg sanga:
terorganisasi rtrengan tradisi perdjuangan
jang lama"

Ia' mempunjai kemunghinan untuk
menarik kepihaknja golongan2 pendu-
duk lainnja jg kepentingan2nja setjara
objektif bertentangan dengan kepenting-
an? segenggflm kaum monopolis jorrg
pada waktu ini' rnenguasai kehidupan
politiic serta ekonomi negeri.

I(arena itu keku,atan potensiil hlas
buruh Irrggris beserta sehutu2nja sangat.
lali besar. Jang diperlukan jalah me-
rrge,rrbz,nglran pengertian politik serta
keserlaran sosialis sehingga, dibar.ah
pirirpinan pelopor Marxis, merelka gu-
nakan kekuatan itu untuk mengachiri
har,irulisme.

Kita tidak pertjaja bahwa semua kau,nr
kapitalis akan berbalik ke ,sosialisrne
harena teladan negeri2 Sosialis. Kita bu-
kanlah kaurn Sosialis utopi dan bu-
kan itu jang kita maksud apabila hira
,bit;'ara tentang kemungkinan peralihan
setjara damai.

,I(ita maksudhair bahrva dalam keada-
an2 baru didunia dan karena ,kekuatan
potensiilnja jang sangat besar, klas bu,-
ruh Inggris dapat rnenghadapi kaum
kapitalis clengan situasi dimana mereka
akan rnesti menerirna vonis clemokratis
Rakjat.

Dalam instansi terachir, apakah me.
relia rnenerima itu atau tidak adalah
bergantung pada sampai seirerapa djauh
Ilakjat pekerdja bersiap.sedia menggu-
nakan hekuatan mereka. Kita tidak llo"
le Ir menjebarkan ilusiz mengenai hal
inr.

Apabila kita bitjara tentang peralihan
ke Sosialisme di Inggris jang berbeda

dengan bentuh Sovjet, ini tidahlah ber.
arti bahwa peralihan itu akan lebih
murdah, tiada sakit serta lantjar dengan
tiada perlarr,anan dari klas kapitalis. Ide
sedemikian itu hanja akan berakibat
melutjuti sendjata klas burull

Sampai kemana klas kapitalis ahan
melawan kemadjuan Sosialisme adalah
hergantung per.tamaz pada bagaimana
baiknja organisasi, bagaimana kesedar.
an politik, bagaimana gigih serta bagai.
mana besarnja kekuatan2 klas buruh"
Setbab seperti kata Engels : ,,Tak ada
kekuatan didunia ini jrrrg dapat'me.
Iawan sehari klas buruh Inggris jang
terorganisasi sebagai satu badan".

,Kedua, ia bergantung pada apakah
kaum kapitalis, jarrg menghadapi ke.
kuatan jang sangat besar ini, mengambil
putusan untuk rnensalah kepactra ke-
hendak dernokratis Rakjat atau men1.
pertaruhkan se.gala2nja pada perlawan-
an jang nekat.

Tidaklah mungliin memberikan sa.
suatu djaminan pasti mengenai apa jang
hendak diperbuat oleh kaum kapitalis.
Oleh 'harena itu program kita mernper-
ingatkan bahaja perlawanan dari pihak
mereka serta perlunja bersiap-sedia un.
tuk menghadapinja. Tetapi maksud Rak"
jat pekerdja haruslah mendjamin bah-
wa peralihan ke Sosialisme itu adalah
peralihan setjara damai. Sjarat pertarua
u,ntuh ini jalah mengorgnisasi kekuatan
klas bumh jang sangat 

"besar 
itu untuli

mengachiri sistim kapitalis. Semakin
dimobilisasi kokuatan ini semakin ke.
tjillah'kemungkinannja'kaurn kapitaiis
lari pada kekerasan. Djika mereka lari
pada kekerasan, tanggungdjawa,h akan
terletak pada mereka, bukan pada hles
brr,ruh.

MengJubah Parlemen
rKetika dalam tahun 1951 program

kita menetapkan tridjuan menguba.h Par-
lenzeru mendjadi suatu alat kekendak
Rakjat pelterd,ja, ini aclalah merupakan
salahsatu perkem'bangan jarrg paling
penting dari politili kita.

I(ita menentukan tudjuan ini pada
saat dimana klas kapitalis rnakin mem-
perlakukan parlemen dengan sikap
menghina. Parlerr en mengembangkan
peranan memimpin di Inggris didalam
perdjuangan melawan monarki absolut

:
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serta }fak Ilahi Radja2. Dengan bangkit.
nja kapitalisme perdju,angan itu adalah
u,ntuk parlemen jang akan mewakili
&ita kapitalis indu,stri jang sedang bang.
kit.

T91api dengan berkembangnja gerak.
an 'klas buruh serta tuntutannla untuh
perwakilan politik didalam parlernen,
klas kapitalis !arna-ketramaan ]rero,liah
sikapnga terha'dap parlemen. Pertaura.
tama, ia mengernbanghan sistim perlre.
rintah kahinet, jang sebenarnja berarti
bahwa habinet dan irulcan parlemen jang
merlgurus negeri. Kedua, dengan ban_
tu,an Oposisi lojal (setia) kepada Sri
Ratu, maha ditentukanlah keadaan rli.
ma-na para pemimpin dari dua partai
terbesar jang menguasai parlemeri akur
praktis mengenai semua soal politik jang
bcsar2 dan hekerdjasarna srt.r.*-rlrin
dalam rnendjalankan urusan2 bangsa.

P?gun begitu parlemen, jang diranipas
keihuasaannja jang sesungguhnja dan
.jang pada u,nrurnnja terdiri dari orangzjang mau mempertahankan atau ber.
kornpromi dengan kapitalisme tlan tru.
kannja mau Blengachirinja, adalah suatu
alat dari dernokrasi burdjlris jang men.
tjgba menahan perdjuangan Rakjat un.
-tuk kepentingan2nja klas kapitalis.

rPemirnpin2 iconservatif rlan pemirn-
pin2 Buruh kanan rnenghendaki parle.
rnen tetap berada pada tingkatannja se.
karang. Klas kapitalis ticla,k merneri.r,Lun
s'.ratu parlernen jang betulz mewakili
Rakjat_ pelcerdja, sebab parlemen jang
sedemikian itu akan mempahan antjam-
aru bagi kekuasaan mereka.

Tetapi kita hatalcan bahwa klas buruh
tidak _dapat hanja menggunakan parle.
men dalam perdjuangan jang lan-gsung
tapi djuga rnengubahnja supaja *"rrg.
abdi hepada kebutuhan2 kaum buruh
dan h-ukannja kebutuhan2 haum kapi-
talis dan mendjamin supaja hasil per.
djuangan selama berabad-abad uniuk
demokrasi di Inggris ini mendjadi alat
untuk mengganti demokrasi burdjuis
dengan demokrasi Sosialis.

Andjuran kita supaja rnenggunakan
parlemen serta rnengubahnja mlndjadi
su,atu alat kehendak Rakjat tidaklah Ler.
arti [ra]rwa kita telah mengoper pan.
tlangau Sosial Dernokrasi

Pemimpin2 Buruh kanan bila ber.
bitjara tentang ,,djalan parLementer ke

Sosialis,me'o deng,an tudjuan rnengabur.
\ro serta ruengelalrkan perlunja per.
djuangaru lclas dan soal huntji. teniang
klas mana jang memegang keku&sdan.

Mereka mempersa,makan pereJbutan
rnajoritet Buruh dalam parlemen de.
ngan lcekuasaan Iclas bu,ruh. Begitulah
rlalam tahun tr945 dan tahun2 berikut.
nja, meretka menjatakan te]ah ,,mulai
mernbangun Sosialisme".

Ifita djuga pro dengan perebutan ma.joritet Euruh dalam parlemen, tetapi
kita tidak menganggapnja sama dengan
pengoperan kekuasaan oleh klas bu,ruh.
Kaurm buruh Inggris tahu dari penga.
Iaman bahwa munglrin se'kali untuk
memperoleh majoritet Buruh dalam par-
Iemen dan lagipula ruajoritet jang amat
Ilesar, clengan kapitalisrne terus hi.i.rp,
terus menghisgp klas buruh, memnrlg,
lcinkan menop+li2 naemperl<uat kedrl"
dukan rnerelea serta mengeduk keuntulrg-
an2 jang lebiir besar daripada jang su.
ctrahz dan nreneruskan serta bahkan
rnemperheltat penindasan koionial..

Karena itu hila kita berbitjara ten.
t?tg peranan parle,men didala,m per.
alihan ke Sosiaiisme, jang kita malksud
tidaklah ss,ma seperti j*"S dimaksud
oieh 

_ 
pemimpin2 Buruh kanan djika

mereka berbitjara tentang ,,djalan par-
le,rnenter". Jang kita maksud 3atah
gerakan massa revo].usioner jang meng.
hasilkan suatu majoritet parlementer
;iang mengambil tindakan jang menentu-
kan untuh mematahkan kekuasaan kaum
kapitalis dan menjerahkan kekuasaan
kepada klas huruh.
Negara-Kapitalis a;tau Sosialis?

Seperti dju,ga pendapat2 hita menge.
nai peralihan ke Sosialisme berbeda
dengan 

-pendapat2 kaum reformis, he.
gitu pulalah pendapat2 kita mengenai
negara.

- Negara Ingglis adalah seliuah negara
kapitalis monopoli jang kuat. Seluruh
aparat negara telah di'bangun dengan
tudjua,n untuh mempertahanhan sisiim
kapitalis dan untuk- mentjegah kema.
djuair Sosialisme ; dan dalam tahurn2
belaftsr*r, ini negara telah diperkuat
sekragai suatu alat kapitalisme moilo-
poli.

_ Tentu sadja ia telah dirbangun dida.
lam proses perkembangan jang berse-
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djarah, dimana elemen2 progresif telah
memainkan peranan pu1a. Pada ting.
katan perrnulaan,berlangsunglah per.
djuangan burdju,asi jang sedang bang-
kit melawan feodalisme serta kekua.
saan mutlak monarki. I(arena hehuat"
an2 klas buruh itu berkembang, mere-
ka melakukan perdjuangan jang hebat
untuk serikatkruruh dan hak-hak dernok.
ratis, jang mentjapai sukses2 jang pen-
ting.

Tetapi hal ini tidak merobah wa-
tak azasi daripada Negara kapitalis,
jang rnemang sudah diperkuat sebagai
alat mela,lui mana kias kapitalis men.
djalankan diktaturnja atas klas bumh.

SosialtDernokrasi kanan tidak menga.
kui ini, menjatakan bahrya negara ada'
lah "diatas segala klas", jang mempu'
njai fungsi mernelihara i<eseimbangan
antara kaum rnadjikan dan kaum bu.
ruh, dan "bertindak sebagai wasit"
diantara mereka. Dengan propaganda
matjarn ini, pemimpin2 kanan mentjo-
ba membingungkan kaurn buruh jang,
kalaerpun rnel.akukan pertempu,ranz
klas jang bcsar, seringkali hanja meli.
hat satu2 uradjikan atau satu kelornpok
madjikan sebagai musuh. dan tidak
meiihat negara kaum madjikan sebagai
nru,suh mercka djuga.

Agar supaja Sosialisrne dimasukkan
dalam atjara, majoritet Rakjat pekerdja
haru,s melihat -perlunja tidak sadja
berdjuang rnenentang satu2 rnadjikan
tapi djuga merombak negara mendjadi
alat dari kehendak klas bumir dan bu.
kannja kehendak kias kapitalis.

Salahsatu alat.pelengkap huntji da.
ripada negara jalah parlernen. I(arena
itu progr,am kita per-tarna2 dan terutama
mengusulkan pengubahan parlemen
mendjadi alat dari kehendak Ralsjat
pekerdja. Pengukrahan parlemen ini
kemudian akan mempermudah pengu-
trrahan aIat2-pelengkap negara lainnja.

Maksud usul2 jang kita adjukan me.
ngenai tentara dan polisi, pamong pra.
dja dan dinas diplornatik, para hakim,
pers, penjiaran radio dan Madjelis
?inggi serta keradjaan, jalah untuk
mengubah negara mendjadi sebuah ne.
gara hlas buruh.

Tidaklah rnungkin untuk terurs
madju mem'trangun Sosialisrne djika
aparat negara kapitalis jang ada dibiar-

kan sebagaimana adanja seperti Fe-
'Xrarang.

Disamping tindakan potitik guna me*
retbut aparat negara dari kau,rn kapitalis,
program kita menuntut tindakan2 elco-
nomi guna mematahkan kekuasaan me-
reka, melalui nasionalisasi setjara so-
sialis atas semua industri dan pengang-
kutan'besarz, atas bankz serta perseroan2
asuransi, atag semua perusahaan niaga
borongan dan etjeran jang dimiliki
pengusalla2 besar, dan hakrnilik urnurn
atas tanah pernilik-tanah2 besar, mas-
kapai2 serta lembaga2.

Dalam bagian program ini kita telah
herlsaha u,ntuk memhikin lebih djeias
daripada dulu perbeclaan antara nasio"
nalisasi kapitalis dan nasionalisasi so.
sialis dan kita djuga telah mengadakan
berbagai perubahan unturk menundjuk'
kan bahwa tudjuan kita jatrah mengiso"
lasi serta mematahkan kehuasaan haum
monopolis besar dan bukan menghan-
tjut'han orang'ketjil.

Fartai Revolusioner
Iiai l<etiga dimana tjara pendekatan

kita itu berbeda dengan kaum reforrnis'
jalah lrahwa kita befpendapat kemadju-
an ke Sosialisme rnemerlukan Partai
I(omunis Partai revolusioner klas
buruh, jurrg berdasarkan pandangan
M,arxisme-Leninisme ilmiah, diorganisasi
atas prinsip2 sentralisme demokratis,
erat herhu,bungan dengan Rakjat dan
menghu,bungkan mendjadi satu tudjuanz
terdekat deugan tudjuanz terachir dari.
klas buruh.

Sosialisme belum terwudjuil dimana.
pun tanpa Partai sedemikian itu. Sebat)
pokok nrengapa Tion$kok jang ,,terbe-
Iakang" mendjadi sosialis sedang Inggris
jang ,,madju" masih tetap kapitalis jalah
bahwa Partai Komunis Tiongkok telah
mendjadi kekuatan jang mernimpin di-
kalaugan Rakjat, sedang disini di Ing"
gris tjekauan Sosial-,Demokrasi kanan
belu,m dipatahkan.

Maksud peralihan ke Sosialisme sor
tjara damai tidaklah berarti bahwa kita
dapat melemparkan kedasar laut prinsip?
sentralisme demokratis guna kepcnting-.
an bentuk2 organisasi SosiaI-Demokratis,
seperti dinjatakan oleh beherapa kawan.
Perallhan setjara damai bukannja ku.
rang rnemerlukan pimpinan jang ber.
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prinsip dan tjakap tapi malah' lebih
mernerlukannja ; bukan rnemerlukair
organisasi jang iebih ketjil, tapi organi-
sasi jang lebih hesar ; buhan menghen-
daki pernbuangan disipiin, melainkan

Sed;umlah pertanjaan2 telah diadju.
kan didalam aliskusi mengenai soal
tingkatanz diatas djalan kehehuasaan.

Misalnja, tela,h ditanjakan, o,Apakah
kita pandang 'memegang aparat negara'
seiragai sesuatn jang harus diperdjuang-
kan sebagai su,atu tingkatan diatas djalan
menuilju kekuasaan, atau sebagai suatu
tugas dari pemerintah sogialis ?"

.,,Apakah hita pro penghapusan atau
penrhatasan Madjeiis Tinggi dan kera-
djaan dibarvah hapitalisrue ?"

,,flagaimanahah sikap kita tertrradap
perdjuangan untuk de-rnokrasi diharvah
l<apitalisme ?o'

,,Apaiiah kita tidak dapat meluhiskan
seljara lehih merintji larrgka[2 jsng ha-
rus diarnbil arrtara sekaran.g dan waktu
dimana kita nrenrpunjai pernerintah

u sosialis jang melaksanakan politik jang
direntjanahan didalartr program kita ?o'

X(awan2 lain berpendapat bahwa pro-
gram tidak djelas nrengenai tingkaLan
al-)a jarrg ahan harus ditjapai dalam
rnernrbangun Sosialisme sebelum betrre-

rapa diantara usul2nja dapat dilaksana-
[<an, ,.Apalsah usui2 itu mempakan su-

ran2 bagi politik sebuah pemerintah
sosialis di Inggris kapitalis ?o' mereka
hertan ja, reatalr b;rgi suatu Inggris di-
nrana sedang dibangun Sosialisme ?"

Mengenai pertanjaan2 ir:i dapat di-
anibil pokok2nja berikut :

(l) -Gikap kita terhadap perubahanz
(reform2) diba.a;ah kapitalisme sudahlah
djelas --- kita berdjuang untuk pel.rr*

hahan2 dan naendesak tlipergunakannja
ietiap perubahan oleh klas buruh, tetapi
kita rnernandang perdju,angan untuk per.
ubahan bukan sebagai tudjuan itu sen-
diri dan kita ti-dak berpendapat bahwa
kapitalisrne dapat,,dirubah" mendjadi
Sosialisme. Karena itu tak ada dinding
Tiongkok antara progra,m djangka-
pandjang dan program djangka-pendek.

Setiap program djangka.pandjang her-
isi tuntutan2 jrrrg harus djuga diper-
djuarrgan se'karang.,Djika tuntutan.tu,n-

IV. 'Tingkatans Diatas Djalan Ke Sosialisme

pengertian bahwa selanra berlangsu,qg-
nja pertempnranz klas jang a'kan ber-
kernbang di Inggris diatas djaian ke
Sosialisme, perlunja disiplin mendjadi
vital.

tutan itu dapat ditjapai dengan suii-
ses, pun dalam keadaan.keadaan ka-
pitalisme, ini rnembantu mengembang-
kan pengertian politi'k serta organisasi
hlas buruh bagi perdjrrriurgail untuh So-
sialisme. Jang mendjadi soal snatu pro.
grarn djangka-pandjang l.'uLanlah bahn'a
ia harus setjara haku rnengetjualihan
sernua tunturtan jang merupakan soal2
politik praktis dewasa ini tetapi bahwa
ia harus menu,ndjukkan hubungan an-
tara tuntrrtanz itu dengan tudjuan So-
si al isnre.

Adalah muugkiu untuk inenindjau b,e-

berapa tuntiltan jang ditjapai selagi ka-
pitalisme rnasih ada. Jang 1ni11| pentja.
paiannja berga,ntung patla pengoperarl
kchuasaan oleh klas briruh clari tangan
hlas kapitirlis. Adalah rnungkin ,"llli
rnembatasi atau menghapusiran keradja.
an dan Madjelis Tiuggi selagi kapitalis-
rre masih ada. F{egeri2 }<apitalis traiu
tidah paliai keradjaan dan kamar lie-
dua jang turun-ternurun. Ietapi ,,na-
sionalisasi setjara sosialis atas semua
industri serta pengangkutan jang hesar:,
alas barrk2 tlan perscroan asurarrsi, tlarr
atas perusahaan niaga borongan serta
etjeran jang dimrilihi penguasa2 hesar"
bersama-sama dengan rrtanah pemilik-
tanah2 besar, maskapai2 dan lemLraga2",
tak akan dilaksanakan tanpa peruhahau
dalarn kekuasaan klas.

(2\ Dju,stru karena perdjuangan un-
tuk pernindahan kekuasaan dari tangan
klas kapitalis ketangan klas Lruruh itu
adalah suatu proses jarg hidup serta
herhembang, maka kita tak dapat dan
tidak boleh mentjoha untuk rrenetap-
han setjara kaku dan skernatik setiap
tingkatan didalarn per'djuangan. Kita
dapat dan hanrs menjatakan sjaratz po-
kok urntuk sukses didalarn perdjuang-
an : persatuan klas buruh I persehutu-
an klas buruh dan lapisan2 teng;ah :

Partai Komunis jang kuat.
(3) Politik jang' kita madjukan di-

dalarn prGgram jalah apa jang kita ang-
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gap harus didjalankan oleh suatu peme-
rintah scsialis didalarn proses per*lihan
lce Sosiclisme di Inggris.

Mengadjukan soal ,rApakah untuh su-

atu pemerintah sosialis di Inggris kapi'
talis atau di Inggris dimana Sosialisme
telah dibangun ?" adalah tjara rnenge-
muhahan pertanjaan jang salah.

BiIa kita berkritjara tenta.ng snatu pe-
merintah sbsialis, kita maksudkan peme-
rintah jang telah lahir sebagai hasil ge-

rakan besar terrnasuh pengoperan keku-
asaan dari tangan kaum kapitalis, dan
jang bertekad untuh n:elaliianakan peng-
u,bahan masjarakat serta mernbangun
Sosialisme. Berbitjara tentang,,Suatn
Pemerintah Sosialis di Inggris tgpi-
talis" berarti suatu periode jang larna
dari ho-eksistensi antara pernerintah So-

sialis dan hu,liungan2 ekonomi kapitalis.
Tetapi dalam keadaan2 seperti di Ing-
gris, suatu pemerintah sosialis jang se.

sungguhnja akan rnengambil langkah2

Program jang kita umumkan d,a,lam
tahun 1951 berkata bahrva djalan ke
Sosialisme di Inggris akan melalu'i pen-
bentukan pemerintah Rakjat serta de.
mokrasi Rakjat.

Akan tetapi aila alasan2 teori dan a-

lasan2 praktis untuk merubah tjara pen-
dekatan kita mengenai hal ini.

Demokrasi Rakjat adalah suatu isti-
lah jang mula2 dipakai untuk bentuk
keuasaan negara jang didirikan di-
negeri2 Eropa Timu,r sesudah Perang
Dunia II. Dalarn tingkatan pertama ia
sibuk de,ngan rnenjelesaikarr revolusi
anti-feodal, anti-imperialis, karena di'
kebanjakan negeri2 ini banjak-sedikitnja
terdapat banjak sisaz peninggalan feo.
'dal, dan kaurn monopolis asing, terr'
tama kaurm fasis Hitler, telah ltlenemu'
,.kan sekutl2 dikalangan kaum mono.
polis dan tuantanah2 didaiam negeri2
ini.

Denrokrasi Rakjat adalah didasarkan
atas suatu persehutuan antsra klas [ru-
ru,h industri dan kaurn tani" Disemua
negeri ini kaum tani merupakan bagian
besar daripada penduduk dan dibebera'
pa diantara negeri2 itu klas buruh in.

jang larulsung untuk rnernatahkan ke'
kuasaan klas hapitalis dan memindah.
kan hahrnilik atas industri2 bessr dsil.
hepacla bangsa. Djika tidak berbuat
begitu, maka ia scgera tak akan ada
lagi. Tentu sadja setiap sisa hapitalis
tali akan lenjap dengan mendadal<son'
tah dan Sosialisme akan dibaugun da'
lanr satu, hari.

Tetapi lebih daripada ket,anjakan ne-
geri2 lainnja, Inggris mungkin sekali
rnenjaksihan suatu peraiihan jang sa'
ngat tjepat dqi kapitalisme ke Sosial,is'
me sekali kckuasaan politik heratla da-
larn tangan klas iruruh. I(arena itu disini
lagi kita tak dapat mendirikan rintang"
an2 jang dibuat.buat dan berkata, ,Jni-
lah jang harus diperbu,at oleh .qi-ratu

pemerintah sosi,alis sebelum Sosiaiisrne
rampung dibangun, dan ini jang harus
diperbuat sesudah Sosialisme dibangun".
llanja iljika kita melihat proses per-
djuangan jang hidup maka akan tepat"
lah tjara pendeliatan hita"

dustri dalam prrbandingan sangat ke-
tjii. I(arena itu, teranglah bahwa ada
perlredaan jaug besar djika dibanding-
kan dengan keadaan Inggeris.

Dalam tingkatan kadua, negara De-
mokrasi Rakjat melakukan f ungsi se-

bagai diktatu,r proletariat dan melak-
sanakan tugas membangun Sosialisme.
Tetapi disini tljuga perbedaan dalam
tingkat perkembangan serta perim-
bangan2 diantara klas2 dibanding de-
ngdn Inggeris berarti bahwa proses di
Inggeris tidak akan rtrengambil bentuk
jang sama, llisalnja, pernerintah2 Rak-
jat didasarkan atas suatu koalisi par"
tai2, dengan Partai Komu,nis memain-
karr peranan nreurirnpin, tetapi dengatr
partai2 bukan hlas huruh jang rnewaki'
li petaniz djuga mentain'kan suatur pe'
ranan.

Ini tidak akan rnerupakan perhern'
bangan di Inggens, sebab perkernbangan
itu akan berupa sebagai hasil dari ke-
satuan aksi diantara partai2 klas hu"
ruh sehingga akan lahirlah pernenin-
tah Sosialis. Ia ahan merupakan suattt
penrerintah jang trerdassrkan Partai2
I(cmunis dair Partai2 Buruh, atau ber'

V. Femerintah Sosialis dan Dernokrasi SosiaLis
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Demokrasi Sosialis Dan
Kemerdekaan

Adalah wadjar kalau didalam dis.
ku,si Partai semestinja perhatian ba.
njak ditjurahkan pada bagian program
ini. Kedjadian2 pada tahun jang lalu
telah merruusatkan perhatian kaum tr{o-
rnunis dimana-rnana pada rnasaalah
bagaimana melindungi negara sosialis
terhadap nxrsuh klas, sementara men:
djarnin perliembaugan demokrasi se.
penuhznja bagi rnassa Rakjat.

Dalam mendekati soal ini kita harus
iirgat akan tjara pendekatan Marxis
jang azasi. Kita tak dapat bitjara ten-
tang demokrasi setjara abstrak. Jang
mendjadi soal selalu, ,rDemokrasi un.
tuk siapa ?"

Dibawah demokrasi burdjuis kaurn
kapitalis merdeka untuk menghisap
kaum buruh. Dibawah Sosialisrne me,
reka tidak mempu,njai kemerdekaan
sedemikian itu. Tuan2 madjikan pers
merdeka untuk rnelalcukan monopoli
jarrg sebetulnja atas pers ; kemerde.
kaan ini akan dirampas dari mereka.
Kaurn irnperiaiis rnerdeka untuh me.
nindas, memhunuh dan mengazah
Rakjatz djadjahan. Perdjuangan ber.
sama dari Rakjat Inggris dan Rakjat2
djadjahan akaii merampas kemerdekaan
itu dari mereka.

Tetapi mereka tak aEan nrelepaskan
,,kcrnerdekaan2" itu tanpa perdjuang.
au. I{arena itu sehuah negara sosialis
perlu mendjalankan undang2 jang di-
perlukan untuk melindungi diri ter.
hadap pertjobaan2 rnusuh2nja untuk
merintangi kehendak demokratis Rak.
jat dan untuk memulihkan kapitalisme.

Sekali undangz ini diterima dan men-
djadi undang2 negeri, maka akan men.
djadi kewadjiban pula dari pemerintah
sosialis untuk mendjamin bahwa un.
dang2 itu ditaati.

Ini adalah segi pertama dari legali-
tet sosialis. Tetapi ini adalah segi jang
paling sedikit mendapat perhatian di-
dalarn dishusi serta dalam arnende-
men2. Telah atla ketjenderungan jang
salah jaitu memandang sebagai kebu"
tuhan pokok mernbatasi hak2 serta
kekuasaan pemerintah sosialis, dengan
pendapat jang keliru bahwa ini akan
mendjarnin hak2 demokratis bagi mas.
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dasarkan partai persatuan hlas buruh,
rijiha itu telah ditjapai.

Oleh karena alasan2 itu, rneneruskan
berbitjara tentang Demokrasi Rakjat
dan pemerintah Rakjat di Inggeris
hanjalah akan_mengakibathan keketjau.
an sadja. Istilahz sedemikan itu dju-
ga mernbikin lebih sukar untuk mene.
rangkan apa jang kita rnaksud kepada
hanjak orang didalam gerakan buruh.
Karena itu, oleh karena semua alasan
itu, kita berbitjara tentang pemerintah
sosialis dan demokrasi sosialis.

Kita tidak dapat menjetudjui ka.
w-an2 jang menjatakan bahwa kita ha.
rus terus urelandjutkan berbitjara ten.
tang pemerintah - buruh dan bukannja
pernerintah sosialis. Klas buruh Iog.
gris telah menjaksiLan tiga pemerin,
tah Bdruh dalam 33 tahun jang ter.
achir. Tidak satupun dari pemerintah2
itu jarrg telah mengambil tindahari2
jang menentukan untuk mernatahkau
kekuasaan kaurn kapitalis atau untulr
madju ke Sosialisnre.

Pemerintahz itu, adalah pemerintahz
Buruh dan bukan pemerintah2 sosialis.
Pemerintah2 itu bukan sosialis baik
dalam arti jang berdasarkan majoritet
kaum sosialis jang riil didalam par-
Jemen maupun dalarn arti bahwa pe-
rncr intah2 itu sendiri terdiri dari kaum
Sosialis iang sedjati, maupun dalam
arti bahwa urereka telah mendjalankan
:rtau mentjoba mendjalankan suatu po.
Iitik sosialis.

I?er;1syir, 1r5 jang kita bitjarakan da.
Iattr lirograrn kita jalah pemerintah
jang berdasarkan gerakan buruh jarrg
terorganisasi dan berdasarkan major-
:itet kaurn Komunis serta katm So-
sialis rlidalarn parlemen ; ia terdiri
dari kaum Komunis dan kaum So-
sialis ; ia adalah pemerintah jang akan
melaksanakan politih sosialis. Dengan
kata2 lain, suatur pemerintah sosialis.

Djadi seruentara kita berdjuang un-
tuk mengalahkan kaum konservatif pa.
da pemiLihan umum jang segera datang
dan terpilihnja pemerintah Buruh, kita
mengakui bahrva peralihan ke Sosial.
isnre rnenghendaki perkembangan ge.
rakan lebih djauh guna mendirikan
pemerintah Sosialis jang dibitjarakan
o:eh program kita.



sa Rahjat. Atlaiah kebalihannja. Dji-
ka penrerintah sosialis tidak Inelllpn-
njai rvervenangz serta a1at2 jang diper-
lukan untnh mt'udjalankan undangl,
maka liauur kapitalis akan Jehih dapat
mensabpt pekerdjaan dan lebih be-
s,rr kemungkiuannja menij,-lba iitelllll'
lilrkau l<apitalisrne, Can ini alc.au lne -

rui:aki.rn I";,erturngkiuan bentjana jurrg
sel.resar-besarn ja bagi Raicjat peherdja.

Didalam diskusi djuga telah ada ke-
tjederungan jang njata uniuk Ineln-
besar2han serta rne-lebih2kan demo.
lirasi jang ada dibarvah hapitalisure.
f)engan tidak rrlau tahra samasekali
akan keaclaan ,:li-tanahdjadjahanz, de-
i1gfin rnenganrbii sehagai patokan si"
kup katr,m kapitalis apa,bila mereka
xidal{ merasa kedudukan rnereka tidah
terantjam setjara serius, dengan utenge-
sampingkan semua peladjaran sedjarah,
dan deugan rneurbiljarakan hakg tie'
rnokratis se-olah2 tak ada , hubungan-
nja samasekali ctrengan sietiui ekononri,
rnaka orang rnungkin tergelintjir he'
dularn ketjenderun;4an. jang hampir tak
dapat dibe,.lakan dengan kaurn Sosial-
Demolirat lianan, jang lierpendapat bah-
wa di Inggris kila mernpunjai ,,denrgk-
rasi politik" jaug l-ranjak-sedikitnja sem-
purua, sedang di-ncEat'a2 sosialis jarg
terbelakang mereka hanja nre,mpunjai
bentuh rrdemokrasi ehonomi" jang .ele'

rnentor.
I(etjenileru,ngan ini telah begitu ba-

njak meremehkan kemungkinan bahaja
hapitalis terhadap kemerdekaan2 war-
ganegara, detrgan terlalu asjik rnemikir-
kan keadaan tli-negeri2 sosialis sehingga
Partai kita praktis tidak memainkan
p€ranan apa2 dalam periode belakangan
ini dalam perdjuangan nienentang hau-
tu-djahat. Hampir sanrasekali diserah'
kan" kepada fraksi Buruh tlalam par'
lernen unttt,k nretrgamtril irlisiatif serta
ruetrgembangi<an perdiuangan ruelarvan
antjarnan terhadap hakz demokratis jang

tersangkut dalam tindakan2 serta restrtr2

pe*"rlrtuL haru2 ini.
I K*""rru itu dalarrr rneninrljau soal

hak2 demohrasi, djangantrah memhiar'
han diri kita tah setlar lagi akan ke'
'rijataan hlas sebale di Sovjet Uni dan
negeri2 sosialis lainnja iresaXahan2 serta

ketidakadilan2 teiah terdjadi selama

datram melaksarrakan politik jang urnurn-
rr ja betul.

Demokrasi burcljuis berarti bahwa ba-
gi Rakjat pekerdja denrokrasi itu ter-
batas dan seuantiasa dalaru bahaja ter'
antjarn pertjobaan2 kapitalis untuk
menghantjurhannja, bilamana mereha
merasa dapat nlempergnnakan perpe'
tjahan dikalangan klas buruh. Ia ada'
lah rnetode -iang dipakai oieh urinoritet
untuk rnendjatranlran kekuasaantrja atas
lr r ajori te t.

Dernokrasi sosialis memberikan de'
n'rtkrasi kepada Rakjat pekerdja, dan
ureinbatasi kemerdehaan le.aum kapir
talis djika ditranding dengan kc,rnerde'
kaan jang rnereka nikmati pada waktu
ini. Ia adatrah nretode jang cliperguna'
kan olell majoritet untuk nrendjnlankaa
kekuasaannja atas minoritet"

;(eperti telah dinjatalian Engetrs Ie"

hih i5 taluur -iang lalu: ,,Di Inggris,
dinrana klas burrh industri dan tani
merrpakan u-,ajor:itet penduduk ja.tg
sarlgat besar, deruokrasi herarti keku'
asaan hlas buruh, tidak lebih dan ti'
rlal< i;.rtraitg""

Tetapi segi kedua daripad-a derno'
krasi sosialis - pemberian hakz denlo-
i<ratis hepada rnajoritet Rakjat - 

m€ns-
hendaki pula dilakukannja usaha se-

tjara sedar oleh penterintah sosialis dan
semua alatpelengkap negara. Ada ba'
haja penjalah-gunaan2 serta bahaja tin'
dakanl jang mula2 tlimahsudl<an untuir
clipergu,nakan terhadap musuh klas jang
melanggar hak2 Rahiat biasa.

I(ita'b undange jang paling sempurna
pun dengan sendirinja tak dapat ulem'
berikan djaminan 100% terhadap ini"
Jaug rnendjadi akar'pangkal daripada
persoalannja jalah sampai selterapa
djauh organisasi2'klas truruh, termasuk
Partai Komunis, irersikap waspada' 'he-
kerdja setjara dernokratis dan kolektit,
tlan menarik RalSjat ketlalam pekerdja'
;!-r1 ryrengurus negeri.

Hakekat dariparla r{enrokrasi sosialis
jalah turutsertatrja ."e'penuh2nja Rakjat
dalam nlengurus ntgeri. dalarn peker"
djaan pemerintah lokal serta dalam
rnengt:mudikan inclustri. Inilah perbeda'
an jang se-besar2nja dengan' dernokrasi
kapitalis, jang seinentara . mernberikan
beberapa halq2 demokratis formil kepa'
da Rahjat, daiam prakteli nrendjerakan

-
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dipergunakannja ha-hz irri dan men"
tjoba dengan segala djalan jang mung.
kin untuk mentjekik inisiatif Ralcjat
pekerdja.

Sekalipun demikian sangatlah penting
rnemhelikan djaminan undan92 gufla
mendjamin se.luas2nja hak2 Rahjat pe-
kerdja. Hal ini sudah selajaknja rnen-
dapat: trranjak perhatian didalanr dis.
husi Partai. Ilidalam program kita me.
irjelami soal ini djauh lebih merintji
daripada tindjauan jang terdahulu. Te-
tapi terhadap bagian ini telah banjah
diadjukan kritik jang herguna dan
konstruktif dan l(ongres memang
menghendaki supaja banjak diantara
usul2 jang diadjukan untuk rnemper.
bailcinja diperhitungkan apabila me.
njusun rantjangan jang baru.

Akan tetapi saja berpendapat bahwa
ki ta seharusnja menolak usul2 jang
akan rnernpunjai akihat mengeting (me.
motong u,rat heting) samasehali perne-
rintah sosialis, dan dengan dalih ber-
prihatin pada haks pribadi, akan rnem.
bantu menghantju,rkan kekuasaan kl,as
huruh dalam menghadapi musuh2nja.

Partaiz Politik Lain
Sering diadjukan pertanjaanr,,Bagai.

rnanakah seharusnja sikap pemerintah
sosialis tertrradap parta,iz politik nou.
sosialis ?o' Dalam prograrn hita njatakan
bagaimana seharusnja sikap itu menuru,t
pendapat kita, diman,a kita katakan,
,,Hik partaiz politik untuk memelihara
organisasi, pers serta propaganda rne.
reka dan mengambil bagian dalam pe.
rnilihan2 alcan didjamin".

Bersamaan dengan itu salahlah mem-
bt rikan kesan bahwa perhatian kita
jarg terutama jaiah rnempertahankan
hidupnja Partai l(onservatif sesudah
pemerintah sosialis terpilih. Pada waktu
ini Partai I(onservatif menipu banjah
golongan Rakjat pekerdja sehingga
memberikan suara kepadanja. Dirne.
nangkannja Sosialisme mengandurng arti
sangat mendjadi lemahnja pengaruh
I(onservatif di'kalangan Rakjat pekerdja
ini.

Sekali Sosialisme mulai dibangun,
makq . rnakin banjak lagi orang2 jurg
ahai: berpaling dari kaum Konservatif,
kaum rnonopo_lis jang menguasai Partai
Konservatif akan diambil kekajaan ser-

ta kekuasaan mereka atas alat2 propa.
ganda dan dengan begitu"rnendjadi sa.
ngat lemahnja lagi Partai Konserva,tif,
jang menje,babkan kemusnahannja pada
achirnja, akan terdjadi.

Tetapi ini akan terlaksana se,bagai ha.
sil daripada tindakan2 politik serta eho.
nomi pemerintah sosialis dan melalui
perdjuangan ide2 politik, ilan bukan de.
ngan melarang Partai Konservatif.

Sewadjarnjalah kalau kau,rn monopo.
lis mentjoiba mempergunakan Partai
Itonservatif sebagai suatu alat untuh me.
laksanakan penggulingan Sosialisrne
dengan djalan illegal serta tidak demo.
kratis, ia tidak akan lagi nrendjadi par-
tai politik jang sesungguhnja dan pe.
merintah sosialis harus mengambil tin.
dakan2 untuk Hentjegah djangan sam-
pai rentjana2 ini berhasil.

Heradaknja teranglah puJa bahwa apa-
hila kita menjebutlcan hak2 partai2 po.
litik, kita tidals maksudkan parrai2 fasis,
jang menolak dasar demokratis dan men.
djadikan diskriminasi rasial sebagai fa.
sal utama dalam politik nrereka.

Persekutunn R"aklat
Ide tentang ,,persekutuan Rakjat jang

luaso' jarrg terkandung dalam D jalan
Inggris ke Sosialisme jang asli, telah
dipertahankan sehagai salahsatu fahtor
kuntji dalam kemadju,an ke Sosialisme.
Ifita telah mentjoba membilcin perta.
lian2 dengan sekutu2 klas buruh men.
djadi lebih chas dan menundjukhan de.
ngan lebih djelas kesatuan kepentingan
jang ada diantara rnereka.

Su,atu kritik jang tepat terhadap pe.
kerdjaan kita selama periode jang lalu
jalah bahwa kita berbuat terlalu se.
dikit uti<. mengernbangkan persekutuan
antara klas buruh tlan golongan2 pen.
duduk lainnja. Adalah penting bahwa
kita mengatasi kelemahan ini pada sa-
at dirnana kian lama kian banjak go-
longan2 hlas-tengah jang rnenentang po-
litik Pemerintah Konservatif.

Namun disini lagi telah terdapat ke.
tjenderunganz jang hendak pergi ter.
lalu djauh kedjurusan lain. Beberapa
su,mbangan didalam diskusi telah me-
minta kepada kita supaja mentjurah.
kan begitu banjak perhatian pada ma.
saalah2 golonganz bukan-klas buruh se.
hingga masaalah pokok untuk menarik
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klas buruh mendjadi terdorong kebe'
lahang.

Bagaimanapun djuga, rantjangan ki.
ta terlalu sedikit mentjtl,rahkan per'
hatian pada peranan jang pereting ser'
ta menentukan dari klas buruh. Kita
tidak tjukup menerangkan ini - kita
tjondong untuk menganggap sebagai su'
dah dengan sendirinja. Djuga kita ti.
dah tjuhup menjingkapkan kenjataan
bahwa masih banjak jang harus diper'
tlu,at untuk menarik seluruh klas [ru'
ruh pun untuh perdjuangan menen'
tang konservativisme, apalagi untuk tu"
djuan Sosialisme"

Sernentara setjara objektif soa,l2 klas
di Inggris menurlrt perbanclingau lem'
pang - ada satu klas buruh jang ma'
habesar 'menghadapi sekelcinpok he'
tjil kau,rn kapitalis monopoli, dengan
berhagai penggrlpan2 ditengah-tengah-
nja jang kebanjahan mernpunjai kepen'
tingan2 jang terantjam oleh katt,m rno-
nopolis namun situasinja apabila
mengenai susunan2 politik adalah dja'
uh lebih rurvet. Kaum konservatif ten'
tu tidah mendjadi pemerintah dewasa
ini djika rnereka tidali mengatjaukan
banjak golongan klas buruh, dan djuga
golongan2 bukan-klas buru,h, sehingga
mernilih ruereha.

I(arena itu dalarn keinginan2 hita jang
Iretul untuk menarik sekutuz bagi klas

Rant'jangan jang dihadapan Iiongres
ini berusaha untuk urengemukahan cle.

ngan lehih djelas dan dengan penger'
tian -iang lebih besar akan mendesah.
nja ide jang terkandung dalam Dialan
lnggris ke Sosialisme 195L tentang per-
sekutuan perdjuangan antara Rakjat
pekerdja Inggris dan Rakjat2 djadjah-
an.

Dalanr tjara rnengemukakannja rnasih
terdapat treberapa helemahan, jang be-
berapa diantaranja dibitjarakan dalanr
amendernen2 jung diusulkan oieh Ek-
sekutif Comite seperti, misalnja,
dalam penggu,naan perkataan2 daiarn
program,,kapitalisme dan imperiali,sme'o
dan bukannja ,,irnperialisrne" dan da.
iam kegagalannja memberikan definisi
tentang irrrperialisrue.

huruh, djanganlah kita rnengabaihan
kervadjiban jang harus diherdjahar un-
tuk menarik klas buruh itu send,iri
untuk perdjuangan dan untuk Sosial.
isme, untuk mengachiri perpetjahan2
didalam gerakan buruh serta menga-
dakan persatuan hlas buruh. Sudah
barang tentu dua tudjuan ini tidaklah
berlaw,anan : suatu politik jang 'per-ta-

ror.az dan terutama didasarkan pada
mengembangkan perdjuangan hlas hu.
ru,h melawan kaum tnonopolis djuga
bisa menarik kepihali ldas buruh so:
longan2 penduduk lainnja jang kepen-
tingan2nja bertentangan dengan hepen.
tingan2 haum monopolis.

Tepatlah, seperti telah dinjatakan
oleh beberapa kawan tlan seperti di-
tekankan Eksekuti{ Comite dalarn ulas-
an2nja tentang rantjangan, bahwa pern-
bitjaraan mengenai lapisan2 tengah di-
dalam program tidak rnentjukupi. Me"
reka tak dapat diperlakukan sebagai se-

rnuanja mempunjai masaalah2 jang sa"

ma, dan kita tentu dapat nelihat sna-
tu perbedaan diantara masaalah2 serta
pandang,an pengusaha2 ketjil - Ferni'
lih2 toko, petani2 serta pedagang2 ke-
tjil dsb - dan peherdja2 ahli. Karena
itu dalam ruenjusun kernbali program,

hita harus mentjoba membii<innja
le,bih chu,sus dan mejakinkan dalam
seruannja kepada lapisan2 tengah.

Bagian program ini adaiah bagian
jang paling penting bagi Partai kita
dan bagi seluruh gerakan buruh Inggris,
sebab masaaiah2 jang dibitjarakannja
adalah merupakau djantting daripada
situasi pilitik Inggris dan sebagian be"

sar meneranghan be'ban2 pada Rakjat
pekerdja Inggris clan kegag4lan mereka
untuk madju ke Sosialisme hendatipun
pirnpinan muJa2 diberikan oleh klas
buruh Inggris dalam mendirikan orga"
nisasi2 klas truruh.

Setiap perhemhangan jang hangat,
termasuk pengalamau perang Suez .dan
situasi sekarang di Siprus, menundjuk-
kan kebenarsn amanat hakiki clari ba-
gian ini bagi Rakjat Inggris ; krahwa
mereka harus mengachiri penindasan
kolonial u.rutuk kepentingane mereka

VI. Persekutqan Rakjat Inggris Dengan Rakjat2 Keradiaan
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sendiri, clan tidak hanja u,ntuk kepen. seruua negeri dalam keradjaan kolo.
tingan }taxjat2 tijadjahan itu sendiri. uial pada 

-saat ia mentjapai kekuasaan.
Adalah berdasarkan latarbelakans Semua kekuatan bersendjata harus di-

daripada kebutuhan jang mentl"sak ori- tarik dari negeri2 djadj'ahan dan ne'
tuk mernperkuat p"rdlriurrgr, tru".ur.u geriz jang bergantung, dan kedaulatan

sekaran,g irraha kiia ,i"rrgud;.,t u, p.--- diserahkan hepatla pcnrerintah2 jang di'
tlapat kita tentang apa jang sehar..Jt pilih setja"u 'i.l"'t'ut- 

i1"l'- n'Q1t.
dilakuhan oleh .rri., pernerintah ;- , Suatu luggris sosialis kemudian akan

sjaXis. 
- dapat mengenrb_angkan hu,bunganz eho-

Ha,rusrarr sesera ttan tiada ajar meng. il:,HJ ffiliL ii:r,1it:"1;t ffiS:;akui kemerdekaan jang penuh serta Cornnronrvealth atas- dasar jang samase.
hak menertukan nasib sendiri bagi kali baru.

VII. I(esimpulan

Adalah mendjadi kewadjihan liong.
res ini untgk mengarnbil putusan me-
ngenai soal2 politik jang pohok dida.
lam Djalan, Inggris ke Sosialisme.

Kita mengusulkan supaja setelah
Kongrep mengarnbil putusan mengenai
soal2 politik, rantjangan sekarang ini,
bersama.sama dengan putusan2 Kong.
res, amendemen2 dari Comite2 basis
serta andju,ran2 Kornisi I(ongres ten-
tang program, diserahkan kepada Ek-
sekutif Comite har:u. I.Iita menjarankan
supaj,a Kongres me,mherikan instruksi
kepada Dewan Harian supaja memper.
siapkan sebuah rantjangan baru, dengan
naentjurahkan perhatian istimewa ke.
pada bahasa serta tjara mengemukakan
dan rnemperlakukan ini sebagai suatu
tu,gas jang sangat penting untuk mana
harus diberikan waktu ja.rg tjukup
untuk nrengerdjakannja dengan se.baiks-
nja. Kemudian rantjangan ini harus di.
sanrpaikan kepada comitez basis untuk
meminta kritik2 mereka sebelum di.
umumlcan setjara definitif.

Kita tengah mendiskursikan ra'ntjang.
an baru dari program kita pada saat
dimana kemadjuan Soiialisme didunia
bertanja dengan senantiasa makin men-
desak kepada geralian buruh Inggris :

Sampai seberapa djauh Inggris akan
ketinggalan ?

Putusan2 I(ongres ke.XX PKSU ser-ta
horeksi terhadap kesalahan2 jang lam.
pau akan rnengakibatkan diperlcuatnja
lagi sistim sosialis dalam tahun ini jang
rnenandai ulangtahun ke-40 Revblusi
Sosialis Oktober. Rakjat Tiongkok jang
hesar telah memutuskan soal Sosialism.
atau, kapitalisrne di Tiongkok dan da.

lam periode mendatang dunia akan di-
kagumkan oleh apa jang akan ditjapai
sebuah Tiongkok Sosialis.

Kemenangin Partai Komuris India
di Negarahagian I(erala adalah suaru
alamat perkembangan2 poiitik jang
mendjenghau djauh jang akan terdjadi
dikalangan be.r-djuta2 Rakjat India jang
menjemut.

Apakah Inggris jang rnemherikan
tjontoh kepada Rakjat pekerdja di.
dunia dalam mengenr.-bangkan serikat.
I'uruh dan organisasi koperasi akan
merupakan barisan.belakang djika me.
ngr-,nai revolusi sosial ?

(ierakan bu,rtah dapat mendjawab :
Tidak ! Dan program kita menundjuk.
kan djalan madju bagi gerdhan buruh
I;rggris pada nraktu mempersoalkan ser.
ta mendiskusikan haridepan ini.

Ia adalah sam2nja program jang me.
nundjuklcan djalan ke Sosialisrre di
Inggris, dengan memperhitungkan ke.
adaan2 chusus, tradisi2 dan lemhaga2
di Inggris serta dengan menggunakan
hasil2 demokratis jang ditjapai Rakjat
dalam tahun2 perdjuangan.

Ia adalah satu2n-ia program jang se-
tjara penuh hejakinan menjatakan
bahwa perang dapat tliachiri sehali
dan untuk se-lama2nja, hahwa Inggris
tidak perlu turun kekedudukan sebagai
negara ketiga atau keempat, bahwa hu.
bungan2 baru persahabatan dengan Rak.
jat diadjahan dapat diadakan, dan bah-
rya tenega atour serta otomasi dapat
tlipergunakan untuk kebadjikan manu.
sia- tian bukannja untuk penghantjur-
annja.

Pendek kata, program kita menun-
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djukkan bahwa hariz besar Inggris
serta Rakjatnja ada dihatlapan, djiha
Rakjat pekerdja rnenggunakan hekua'
tan mereka untuk menguasai nasib
mereka sendiri.

Oleh sebab itri kewadjitran kita bu.
kanlah melulu mendiskusikan serta
rnernperbaiki program kita. Kewadjib'
an kita jalah mempopulerkannja, me"
neranghannja serta mernperdjuangkan'
nja, dengan begitu mulailah sekarang
perdjuangan jang akan meruuntjak de'
ngan menghabisi kekuasaan kapitalis
dan menegahhan Sosialisrne di Inggris.

Irerdjuangan rnassa menentang aki'
bat2 politik konservatif dalam mana
turut arnbitr bagian Rakiat pekerdja
bagi hita mendjadi leirih penting, bu'
kannja rrendjadi kurang penting"

Sedjarah gerahan buruh Inggris ada'
lr,h penuh dengan tjontoh2 iang me'
nundjukkan kapasitetnja. untuk mela'
kukan perdjuangan massa jurrg gigih
serta mengorbankan-diri melalvan se'

rangan2 kapitalis terhadap hake dan
headaan2 Rakjat pekerdja. Seheium pe-

rang dunia perlama, dalam tahun 1926,

dalarn tahun tigapuluhan, katr,m buruh
memberikan bukti a]ran tekad mereka
untuk rneniperdjuangkan apa jang nle.
reka anggap ltenar.

Tetapi karena perdjuanganz jang

langsung itu tidair dihubungkan dengan
tuJju,an sosialis, harena --kesedaran so'
sialis Rahjat peirerdja tidak rnentjapai'
tinghat heseclaran klas ntereka, rnaka
perdjuangan2 ini tidai< dimadjuiran
sampai pada rnenghabisi sistim hapital'
is itu sendiri, Ferdjuanganz itu men'
tjapai suatu tingkatan tertentu dan ke"
.rnudian padam.

Tetapi kini kita mempunjai satu
klas buru,h jang telair urendapat pela'
rljaran2 dari sedjarah, jang menghadapi

"qatu klas kapitalis, senlentara masih
kuat lagi litjik, narnun sedang dalam
tjekauan honnadiksiz jang tak dapat
dipetjahkannja.

Djiha disamping usaha2 kita untuk
mengembangkan perdjuangan illassfl
rnenentang kautu kortserv,atit kita rne'
narik senrakin banjali gnlonganz Rak'
jat peherdja untuk ide: serta politik
Djaluru lnggris A'e Sosinlisrr.e, maha da'
patlah hita melahsanakan perpaduan
arltara gerakan Inessa detrgan ide2 serta
prinsip2 Sosialis jang telah diperdjun
angkan olelt kauur Marxis sedjalc dari

-Varx sendiri menuncljukkan keharus'
annja.

Dsn sekali iral ini dikerdjakau, mala
tentulah klas buruir Ltggris akan tnen'
ttjadi tak terkalahhan dan ke,madjuan
ke Sosialisrne mendjadi pasti.
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